
Żądania strony skarżącej

— uchylenie indywidualnych decyzji oddalających wnioski
skarżących o wydanie przez organ powołujący przepisów
przejściowych mających gwarantować, w ramach postępo-
wania w sprawie awansu w 2005 r. i w latach kolejnych,
równość traktowania oraz zachowanie praw nabytych;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi skarżący podnoszą zarzuty iden-
tyczne z zarzutami podnoszonymi w sprawie F-47/06 (1).

(1) Dz. U. UE C 154 z 1.07.2006, str. 25.

Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2006 r. — Baele i in.
przeciwko Komisji

(Sprawa F-70/06)

(2006/C 190/67)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jan Baele (Beernem, Belgia) i inni (Przedstawi-
ciele: S. Rodrigues i A. Jaume, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie odmowy organu powołującego wpisania skarżą-
cych na listę urzędników awansowanych do grup A*10 i
B*10 w postępowaniu w sprawie awansu za 2005 r. która
wynika w dorozumiany sposób z Information administra-
tive nr 85-2005 z dnia 23 listopada 2005 r.;

— wskazanie organowi powołującemu skutków, które pociąga
za sobą uchylenie zaskarżonych decyzji, w szczególności
zmianę grup skarżących w zależności od przypadku na
grupę A*10 ze skutkiem wstecznym od dnia 1 marca
2005 r. lub na grupę B*10 począwszy od dnia 1 stycznia
2005 r.;

— ewentualne żądanie od strony pozwanej uznania skarżących
za uprawnionych do awansu w zależności od przypadku do

grupy A*10 lub B*10 przy okazji następnego awansu oraz
zasądzenie odszkodowania w związku ze szkodą poniesioną
przez skarżących w związku z nieawansowaniem ich w
zależności od przypadku do grupy A*10 począwszy od
dnia 1 marca 2005 r. lub do grupy B*10 począwszy od
dnia 1 stycznia 2005 r.;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swych skarg skarżący podnoszą identyczne
zarzuty jak te podniesione w sprawie F-45/06 (1).

(1) Dz.U.C 143 z 17.06.2006 r., str. 39

Skarga wniesiona w dniu 26 czerwca 2006 r. — Lebedef-
Caponi przeciwko Komisji

(Sprawa F-71/06)

(2006/C 190/68)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Maddalena Lebedef-Caponi (Senningerberg,
Luksemburg) (Przedstawiciel: F. Frabetti, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej
skarżącej za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi, skarżąca podnosi trzy zarzuty
dotyczące:

— po pierwsze, naruszenie ogólnych przepisów wykonaw-
czych do art. 43 regulaminu pracowniczego dotyczących
przedstawicieli związkowych i regulaminowych pracow-
ników, naruszenie zasady ochrony uzasadnionych ocze-
kiwań oraz reguły „patere legem quam ipse fecisti”,
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