
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 lipca 2006 r. —
Tzirani przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-45/04) (1)

(Urzędnicy — Awans — Obsadzenie stanowiska w kategorii
A*2 — Odrzucenie kandydatury — Zasada legalności)

(2006/C 212/49)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marie Tzirani (Bruksela, Belgia) (Przedstawiciele:
É. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: G. Berscheid i V. Joris, pełnomocnicy, wspierani przez B.
Wägenbaura, avocat)

Przedmiot sprawy

Żądanie uchylenia decyzji Komisji z dnia 11 lutego 2003 r.
odrzucającej kandydaturę skarżącej na stanowisko w kategorii
A*2 dyrektora dyrekcji „Regulamin pracowniczy: Polityka,
administracja i doradztwo” w dyrekcji generalnej Komisji ds.
Personelu i administracji, żądanie uchylenia decyzji powołującej
pana M. J. na to stanowisko oraz w koniecznym zakresie
żądanie uchylenia decyzji dorozumianej oddalającej zażalenie
skarżącej na te dwie decyzje.

Sentencja wyroku

1) Decyzja Komisji powołująca pana M. J. na stanowisko objęte
ogłoszeniem o wakacie COM/151/02 oraz decyzja odrzucająca
kandydaturę skarżącej na to stanowisko zostają uchylone.

2) Koszty postępowania ponosi Komisja.

(1) Dz.U. C 94 z 17.4.2004

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 4 lipca 2006 r. —
Tzirani przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa T-88/04) (1)

(Urzędnicy — Awans — Obsadzenie stanowiska w kategorii
A*2 — Odrzucenie kandydatury — Brak uzasadnienia —
Oczywisty błąd w ocenie — Naruszenie zasad powoływania

urzędników kategorii zaszeregowania A*1 i A*2)

(2006/C 212/50)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marie Tzirani (Bruksela, Belgia) (Przedstawiciele:
É. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (Przedstawi-
ciele: G. Berscheid i V. Joris, pełnomocnicy, wspierani przez B.
Wägenbaura, avocat)

Przedmiot sprawy

Żądanie uchylenia decyzji Komisji z dnia 23 maja 2003 r.
odrzucającej kandydaturę skarżącej na stanowisko w kategorii
A*2 dyrektora dyrekcji „Polityka socjalna, personel zatrudniony
w Luksemburgu, zdrowie i higiena” w dyrekcji generalnej
Komisji ds. Personelu i administracji, żądanie uchylenia decyzji
z dnia 21 maja 2003 r. powołującej panią D. S. na to stano-
wisko oraz w koniecznym zakresie żądanie uchylenia decyzji
dorozumianej oddalającej zażalenie skarżącej na te dwie
decyzje.

Sentencja wyroku

1) Decyzja Komisji powołująca panią D. S. na stanowisko objęte
ogłoszeniem o wakacie COM/063/03 oraz decyzja odrzucająca
kandydaturę skarżącej na to stanowisko zostają uchylone.

2) W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3) Koszty postępowania ponosi Komisja.

(1) Dz.U. C 106 z 30.4.2004
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