
b) przyznania w postępowaniu w sprawie awansowania w
roku 2004 punktów z odwołania przyznanych z innych
powodów niż ocena zasług w czasie, punktów pierw-
szeństwa za prace w interesie instytucji i przejściowych
punktów pierwszeństwa;

c) jeżeli chodzi o punkty, o których mowa w lit. b),
powyżej listy zasług urzędników grupy A5 w ramach
postępowania w sprawie awansowania w roku 2004
opublikowanej w Information administratives (infor-
macje administracyjne) nr 114-2004 z dnia 20 września
2004 r. i nr 119-2004 z dnia 27 września 2004 r., listy
urzędników awansowanych do grupy A4 w ramach
postępowania w 2004 r. opublikowanej w Information
administratives nr 130-2004 z dnia 30 listopada 2004
r.; a także decyzji o niewpisaniu skarżącego na wspom-
niane listy;

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swej skargi skarżący podnosi zarzuty podobne to
zarzutów podniesionych w sprawie T-385/04. (1)

(1) Dz. U. C 284 z 20.11.2004 r., str. 27.

Skarga wniesiona w dniu 7 listopada 2005 r. — Tesoka
przeciwko Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy

Warunków Życia i Pracy

(Sprawa T-398/05)

(2006/C 10/55)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sabrina Tesoka (Overijse, Belgia) [Przedsta-
wiciel: J.-L. Fagnart, avocat]

Strona pozwana: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy
Warunków Życia i Pracy

Żądania strony skarżącej

— uchylenie jednoznacznie odmownej decyzji z dnia 14
października 2005 r.;

— stwierdzenie, że skarżąca może otrzymać wszystkie świad-
czenia i korzyści przewidziane przez art. 17 ust. 2 zdanie
drugie rozporządzenia nr 1860/76 w brzmieniu nadanym
mu przez art. 1 pkt 8 rozporządzenia (WE) nr 1111/2005
z dnia 24 czerwca 2005 r., przysługujące jej w związku z
rozwiązaniem przez nią umowy w dniu 2 sierpnia 2005 r.;

— zasądzenie od pozwanej odszkodowania, którego wysokość
zgodnie z zasadą słuszności wynosi 35 000 euro powięk-
szonych o odsetki za zwłokę w wysokości 7 % od dnia 2
sierpnia 2005 r.;

— obciążenie Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy
Warunków Życia i Pracy kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, będąca pracownikiem pozwanej od 2001 r. rozwiązła
umowę w dniu 2 sierpnia 2005 r. w celu otrzymania korzyści
finansowych przewidzianych przez rozporządzenie
nr 1111/2005 dla pracowników, którzy rozwiążą umowy do
dnia 4 sierpnia 2005 r. Wnosząc niniejszą skargę skarżąca
podnosi, że pozwana oddaliła jej wniosek o wypłatę przysłu-
gujących jej świadczeń i wydanie dokumentów wymaganych
dla otrzymania świadczeń socjalnych w państwie jej miejsca
zamieszkania i wnosi o uchylenie tej odmownej decyzji oraz
naprawienie domniemanych szkód.

Skarżąca uzasadnia swoją skargę powołując się na naruszenie
art. 17 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia nr 1860/76 w
brzmieniu nadanym mu przez art. 1 pkt 8 rozporządzenia
(WE) nr 1111/2005, naruszenie art. 28a Warunków zatrud-
nienia innych pracowników Wspólnot Europejskich, naruszenie
przepisów rozporządzenia Komisji nr 91/88 z dnia 13 stycznia
1988 r. oraz na naruszanie jej uzasadnionego oczekiwania.

Skarga wniesiona w dniu 21 października 2005 r. — Wils
przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa T-399/05)

(2006/C 10/56)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Dieter Wils (Altrier, Luksemburg) [Przedsta-
wiciel(-e): G. Vandersanden, C. Ronzi, avocats]

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

— unieważnienie informacji o wynagrodzeniu skarżącego za
styczeń 2005 r., ze skutkiem wstecznym od dnia 1 lipca
2004 r. w zakresie, w jakim zawiera ona wzrost wysokości
składki do systemu emerytalno-rentowego do 9,75 % a stąd
zwrot części składki odpowiadającej temu wzrostowi. W
rezultacie — w kolejnych informacjach o wynagrodzeniu
— przywrócenie wysokości składki na poziomie ustalonym
przed dniem 1 lipca 2004 r.;

— obciążenie pozwanego w całości kosztami postępowania.
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