
Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciel(-e): H. von
Hertzen, A. Bencomo Weber i A. Lukosiute, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

W sprawie T-432/03 wniosek o uchylenie decyzji Parlamentu
Europejskiego o przystąpieniu do organizacji konkursu
wewnętrznego w celu obsadzenia stanowiska zastępcy szefa
francuskiego wydziału tłumaczeń, o którym mowa w
ogłoszeniu o wakującym stanowisku nr 9192, a w sprawie T-
95/05 wniosek o uchylenie decyzji Parlamentu z dnia 29
kwietnia 2004 r. o powołaniu M.S. na to stanowisko.

Sentencja wyroku

1) Skargi zostają oddalone.

2) Każda ze stron poniesie koszty własne.

(1) Dz.U. C 47 z 21.2.2004.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października
2006 r. — Arranz Benitez przeciwko Parlamentowi

(Sprawa T-87/04) (1)

(Urzędnicy — Wynagrodzenie — Rzeczywisty podział
kosztów utrzymania dzieci w następstwie rozwodu dwojga
urzędników — Uwzględnienie dla celów obliczenia ulgi podat-

kowej)

(2006/C 310/21)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Milagros Irène Arranz Benitez (Bruksela, Belgia)
(przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal,
avocats)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: M.
Mustapha-Pascha et L. Knudsen, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji Parlamentu z dnia 15 kwietnia 2003 r. w
części zmieniającej z dniem 1 maja 2003 r. uprawnienie
skarżącej do ulgi podatkowej z tytułu posiadania dzieci na
utrzymaniu.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona

2) Każda ze stron ponosi swoje własne koszty

(1) Dz.U. C 106 z 30.04.2004.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 października
2006 r. — Carius przeciwko Komisji Wspólnot Europej-

skich

(Sprawa T-173/04) (1)

(Służba publiczna — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawo-
dowej — Ocena za lata 2001/2002 — Skarga o uchylenie —
Zarzut niezgodności z prawem — Prawo do obrony —

Obowiązek uzasadnienia — Oczywisty błąd w ocenie)

(2006/C 310/22)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jürgen Carius (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel:
N. Lhoëst, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: H. Tserepa-Lacombe i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie uchylenia decyzji z dnia 21 maja 2003 r. zatwier-
dzającej sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej skarżą-
cego za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia
2002 r. i w miarę konieczności uchylenia decyzji z dnia
23 grudnia 2003 r.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje w części odrzucona jako niedopuszczalna i w części
oddalona jako bezzasadna.

2) Każda ze stron ponosi własne koszty.

(1) Dz.U. C 179 z 10.7.2004.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października
2006 r. — Van der Spree przeciwko Komisji

(Sprawa T-182/04) (1)

(Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu kariery zawodowej
— Ocena za okres 2001/2002 — Artykuły 26 i 43 regula-

minu pracowniczego — Prawo do obrony — Uchylenie )

(2006/C 310/23)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Daniel Van der Spree (Overijse, Belgia) (przed-
stawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal,
avocats)
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Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: G. Berscheid i H. Krämer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji z dnia 25 czerwca 2003 r. o ostatecznym
sporządzeniu sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej
skarżącego za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia
2002 r.

Sentencja wyroku

1) Decyzja z dnia 25 czerwca 2003 r. o ostatecznym sporządzeniu
sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej Daniela Van der
Spree za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia
2002 r. zostaje uchylona.

2) Komisja zostaje obciążona kosztami postępowania.

(1) Dz.U. C 179 z 10.7.2004 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 25 października
2006 r. — Staboli przeciwko Komisji

(Sprawa T-281/04) (1)

(Służba publiczna — Wykonywanie działalności poza insty-
tucją — Udział w konferencjach w charakterze mówcy —
Zezwolenie — Wniosek o przyznanie urlopu specjalnego ze

względu na szkolenie — Odmowa)

(2006/C 310/24)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Paola Staboli (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel:
L. Vogel, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: G. Berscheid i H. Tserepa-Lacombe, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o uchylenie decyzji Komisji z dnia 12 marca i z dnia
6 kwietnia 2004 r. oddalających zażalenie skarżącej na decyzję
z dnia 9 maja 2003 r. w związku z odmową przyznania jej
urlopu specjalnego ze względu na szkolenie w celu wykony-
wania działalności poza instytucją, do której została upoważ-
niona na podstawie tej samej decyzji, a w razie potrzeby uchy-
lenie wyżej wymienionej decyzji z dnia 9 maja 2003 r.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron poniesie własne koszty.

(1) Dz.U. C 262 z 23.10.2004 r.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 19 października
2006 r. — Buendía Sierra przeciwko Komisji

(Sprawa T-311/04) (1)

(Urzędnicy — Awans — Postępowanie w sprawie awanso-
wania za rok 2003 — Przyznanie punktów pierwszeństwa)

(2006/C 310/25)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José Luis Buendía Sierra (Bruksela, Belgia)
(przedstawiciele: M. van der Woude i V. Landes, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawi-
ciele: G. Berscheid iV. Joris, pełnomocnicy, wspierani przez D.
Waelbroecka, avocat)

Przedmiot sprawy

Uchylenie:

— decyzji dyrektora generalnego Służby Prawnej o przyznaniu
skarżącemu jeden tylko punkt pierwszeństwa dyrekcji gene-
ralnej w postępowaniu w sprawie awansowania za rok
2003 doręczonej w dniu 2 lipca 2003 r., potwierdzonej
decyzją organu powołującego doręczoną w dniu 16 grudnia
2003 r.;

— decyzji organu powołującego o nieprzyznaniu skarżącemu
żadnego specjalnego punktu specjalnego pierwszeństwa za
dodatkową działalność w interesie instytucji w postępo-
waniu w sprawie awansowania za rok 2003, doręczoną w
systemie Sysper 2 w dniu 16 grudnia 2003 r.;

— następujących decyzji: organu powołującego, przyznającej
skarżącemu łącznie 20 punktów w postępowaniu w
sprawie awansowania za rok 2003, listy zasług urzędników
grupy zaszeregowania A5 w postępowaniu w sprawie
awansowania za rok 2003 opublikowanej w Biuletynie
administracyjnym nr 69-2003 z dnia 13 listopada 2003 r.;
listy urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania
A4 w postępowaniu w sprawie awansowania za rok 2003
opublikowanej w Biuletynie administracyjnym nr 73-2003
z dnia 27 listopada 2003 r. i oraz, w każdym razie, decyzji
o odmowie wpisania jego nazwiska na te listy;
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