
Skarga wniesiona w dniu 2 października 2006 r. —
Sanchez Ferriz i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-115/06)

(2006/C 294/130)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carlos Sanchez Ferriz (Bruksela, Belgia) i inni
(przedstawiciel: F. Frabetti, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie listy urzędników awansowanych w ramach postę-
powania w sprawie awansu za 2005 r. w zakresie w jakim
listy te nie zawierają nazwisk skarżących, a także dodat-
kowo aktów przygotowawczych do tej decyzji;

— ewentualnie uchylenie przyznania punktów dla celów
awansu przy okazji ww. postępowania, w szczególności
wskutek zaleceń komitetu ds. awansu;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swej skargi skarżący podnosi pięć zarzutów opar-
tych na:

— pierwszy — naruszeniu art. 45 regulaminu pracowniczego;

— drugi — naruszeniu ogólnych przepisów wykonawczych
do tego artykułu;

— trzeci — naruszeniu zasady niedyskryminacji oraz oczy-
wistym błędzie w ocenie;

— czwarty — naruszeniu art. 6 i 10 załącznika XIII do regula-
minu pracowniczego;

— piąty — naruszeniu zasad zakazu arbitralnego postępo-
wania i zakazu nadużycia władzy, a także na naruszeniu
obowiązku uzasadnienia.

Skarga wniesiona w dniu 26 września 2006 r. —
Buckingham i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-116/06)

(2006/C 294/131)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Anne Buckingham (Bruksela, Belgia) i inni
(przedstawiciel: N. Lhoëst, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji Komisji wydanej w dniu 23 listopada
2005 r., która ukazała się w Informacjach Administracyj-
nych nr 85-2005 w zakresie, w jakim nie przyznaje
skarżącym, urzędnikom w grupie zaszeregowania A*12,
jakichkolwiek punktów pierwszeństwa w uznaniu za pracę
wykonaną w interesie instytucji w ramach postępowania w
sprawie awansu w 2004 r.;

— o ile zachodzi taka potrzeba, uchylenie wyraźnych decyzji
Komisji oddalających zażalenia złożone przez skarżących
na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarga opiera się o naruszenie art. 9 i 13 ogólnych przepisów
wykonawczych do art. 45 regulaminu pracowniczego oraz,
pomocniczo, bezprawności tych ogólnych przepisów
wykonawczych, gdyż powodują dyskryminację i naruszają art.
5 ust. 5 regulaminu pracowniczego.

Skarga wniesiona w dniu 2 października 2006 r. — Loy
przeciwko Parlamentowi Europejskiemu

(Sprawa F-117/06)

(2006/C 294/132)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Maddalena Loy (Rzym, Włochy) (przedstawiciel:
mec. A. Fratini)

Strona pozwana: Parlament Europejski
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Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 30
stycznia 2006 r., w której zawiadomiono skarżącą o decyzji
Parlamentu o przeniesieniu jej z włoskiego biura Parla-
mentu z siedzibą w Rzymie do dyrekcji generalnej ds. infor-
macji z siedzibą w Brukseli oraz o przedłużeniu jej umowy
w charakterze członka personelu tymczasowego do dnia 16
lipca 2006 r., a nie do dnia 31 grudnia 2009 r. jak
wynikało z wcześniejszej decyzji Parlamentu;

— zasądzenie od Parlamentu całego miesięcznego wynagro-
dzenia na stanowisku attache prasowego w Rzymie, wraz z
odsetami za zwłokę, począwszy od dnia w którym miało
nastąpić przedłużenie jej umowy w charakterze członka
personelu tymczasowego tj. od dnia 1 stycznia 2006 r. do
dnia 31 grudnia 2009 r.

— zasądzenie od pozwanego odszkodowania za szkodę w
wysokości 240 414,42 EUR oraz zadośćuczynienia za
krzywdę w wysokości 500 000 EUR lub innej kwoty, którą
Sąd uzna za odpowiednią;

— obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępo-
wania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca podnosi 7 zarzutów na poparcie swej skargi:

— pierwszy oparty jest na naruszeniu zasady ochrony uzasad-
nionych oczekiwań z uwagi na fakt, iż administracja ponad
wszelką wątpliwość wywołała u skarżącej przeświadczenie,
że pozostanie ona na stanowisku attache prasowego biura
Parlamentu w Rzymie i że jej umowa przedłużona zostanie
do dnia 31 grudnia 2009 r.;

— drugi oparty jest na naruszeniu istotnych przepisów postę-
powania z racji niepełnego i sprzecznego uzasadnienia.
Uwagi dotyczące braku kompetencji zawodowych skarżącej
pozostają w sprzeczności w szczególności ze sprawozda-
niami dotyczącymi tej ostatniej sporządzonymi w oparciu o
art. 43 regulaminu pracowniczego;

— trzeci zarzut oparty jest na nadużyciu władzy w uwagi na
oczywisty błąd w ocenie podstawowych okoliczności oraz
sprzeczność w ocenach. Według skarżącej decyzja o prze-
niesieniu nie znajduje podstawy w braku kompetencji
zawodowych czy w interesie służby lecz w pragnieniu
odwetu na niej jej przełożonego;

— czwarty zarzut oparty jest na naruszeniu obowiązku staran-
nego działania ponieważ według skarżącej sporna decyzja
przyjęta została bez zachowania należytej staranności i nie
uwzględniała interesu członka personelu tymczasowego;

— piąty zarzut oparty jest na naruszeniu zasady proporcjonal-
ności i dobrej administracji. Po pierwsze skarżąca nie
została poinformowana wcześniej o możliwości tak szyb-
kiego przeniesienia. Ponadto okoliczności, leżące u podstaw
podjętej decyzji nie zostały prawidłowo ustalone i przepisy
regulaminu pracowniczego dotyczące zarzucanych
zachowań nie były respektowane;

— szósty zarzut dotyczy naruszenia prawa do obrony w szcze-
gólności z uwagi na okoliczność, iż choć istniała możliwość
wysłuchania skarżącej, Parlament nie dotrzymał swych
obietnic i nie zaproponował żadnej możliwości przedsta-
wienia przez strony swych stanowisk;

— siódmy zarzut dotyczy naruszenia obowiązku wspoma-
gania, o którym stanowi art. 24 regulaminu pracowniczego,
który zobowiązuje administrację do ochrony swych urzęd-
ników, nawet gdy sprawca działań, o których stanowi ten
przepis sam jest urzędnikiem. Choć skarżąca dostarczyła
dowodów na poparcie swych zarzutów, administracja nie
podjęła żadnego odpowiedniego działania.

Skarga wniesiona w dniu 2 października 2006 r. — Di
Bucci przeciwko Komisji

(Sprawa F-118/06)

(2006/C 294/133)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Vittorio Di Bucci (Bruksela, Belgia) (przedsta-
wiciel: M. van der Woude, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie listy zasług oraz listy urzędników awansowanych
do grupy A*12 w ramach postępowania w sprawie awansu
za 2005 r. utworzonych w oparciu o art. 10 ust. 3 i 4 ogól-
nych przepisów wykonawczych do art. 45 regulaminu
pracowniczego (przepisy wykonawcze) i opublikowanych w
Informations Administratives nr 85-2005 z dnia 23 listo-
pada 2005 r. oraz w każdym razie decyzji o niewpisaniu
nazwiska skarżącego na listę awansowanych;
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