
Drugi zarzut jest oparty na naruszeniu zasad dobrej admini-
stracji, równości traktowania, obiektywizmu i uzasadnionych
oczekiwań, ponieważ podczas egzaminów preselekcyjnych
skarżącej miały miejsce zajścia, które zakłócały przebieg egza-
minów i pozbawiły ją części przydzielonego jej czasu, przy
czym nie zezwolono jej na ponowne rozpoczęcie egzaminu ani
na skorzystanie z dodatkowego czasu.

W trzecim zarzucie skarżąca podnosi naruszenie zasady
równego traktowania, ponieważ przedstawione pytania zostały
wybrane w sposób przypadkowy z bazy zawierającej pytania o
bardzo różnym poziomie trudności, których ważność pozosta-
wiała niekiedy wątpliwości oraz naruszenie zasad ochrony
uzasadnionych oczekiwań, przejrzystości i obowiązku uzasad-
nienia, ponieważ EPSO nie powiadomiło jej o pytaniach, które
były jej zadane.

Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2007 r. — Angé Serrano
przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-9/07)

(2007/C 69/62)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Pilar Angé Serrano (Luksemburg, Luksemburg)
(przedstawiciel: E. Boigelot, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejskie

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 20 marca
2006 r. w sprawie zmiany kategorii zaszeregowania na kate-
gorię B*6, stopień 8, ze skutkiem od dnia 1 maja 2004 r.;

— zasądzenie od Parlamentu na rzecz skarżącej odszkodowania
i zadośćuczynienia za szkody i krzywdy oraz uszczerbek dla
kariery skarżącej w wysokości 25 000 EUR, z zastrzeżeniem
prawa do zamiany tej kwoty w trakcie postępowania;

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżąca, urzędnik Parlamentu Europejskiego, laureat konkursu
zmiany kategorii zaszeregowania (z kategorii C na kategorię B),
który zakończył się przed wejściem w życie nowego regulaminu
pracowniczego w dniu 1 maja 2004 r., wniosła wcześniej do
Sądu Pierwszej Instancji skargę na decyzję o zmianie jej kate-
gorii zaszeregowania na kategorię B*5 (1).

W niniejszej sprawie skarżąca kwestionuje decyzję z dnia
20 marca 2006 r., w której Parlament dokonał zmiany jej kate-

gorii zaszeregowania na kategorię B*6, stopień 8. W uzasad-
nieniu skargi skarżąca podnosi zarzuty bardzo podobne do tych,
które podnosiła w sprawie T-47/05. Ponadto skarżąca podnosi,
ze mimo zmiany jej kategorii zaszeregowania na wyższą system
wynikający ze zmiany regulaminu pracowniczego pozbawia
skuteczności przejście przez nią z kategorii C do kategorii B,
ponieważ nowe zaszeregowanie nie wiąże się dla niej z żadną
korzyścią w porównaniu z sytuacją, w której znajdują się inni
urzędnicy, którzy nie zostali laureatami konkursu zmiany kate-
gorii.

(1) Sprawa T-47/05 Angé Serrano i in. przeciwko Parlamentowi,
Dz.U. C 93 z 14.4.2005, str. 36.

Skarga wniesiona w dniu 8 lutego 2007 r. — Botos prze-
ciwko Komisji

(Sprawa F-10/07)

(2007/C 69/63)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Patricia Botos (Meise, Belgia) (przedstawiciel:
L. Vogel, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 30 październi-
ka 2006 r. oddalającej zażalenie wniesione przez skarżącą
w dniu 24 kwietnia 2006 r. na sześć następujących decyzji:
i) decyzję urzędu ds. likwidacji roszczeń indywidualnych
z dnia 23 stycznia 2006 r.; ii) decyzję szefa biura ds. likwi-
dacji roszczeń w ramach wspólnego systemu ubezpieczenia
chorobowego z siedzibą w Brukseli z dnia 23 stycznia
2006 r.; iii) decyzję urzędu ds. likwidacji roszczeń indywi-
dualnych z dnia 9 lutego 2006 r.; iv) decyzję szefa biura ds.
likwidacji roszczeń w ramach wspólnego systemu ubezpie-
czenia chorobowego z siedzibą w Brukseli z dnia 9 lutego
2006 r.; v) decyzję szefa biura ds. likwidacji roszczeń w
ramach wspólnego systemu ubezpieczenia chorobowego z
siedzibą w Brukseli z dnia 20 lutego 2006 r.; vi) wyliczenie
zwrotu kosztów leczenia sporządzone przez biuro ds. likwi-
dacji roszczeń w ramach wspólnego systemu ubezpieczenia
chorobowego z siedzibą w Brukseli

— jeżeli zajdzie taka potrzeba również uchylenie tych sześciu
decyzji;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu skargi skarżąca ponosi tylko jeden zarzut doty-
czący naruszenia art. 72 regulaminu pracowniczego oraz oczy-
wistego błędu w ocenie. Skarżąca twierdzi, że wydając zaska-
rżone decyzje organ powołujący niesłusznie odmówił uznania,
iż „syndrom przewlekłego zmęczenia”, na który cierpi skarżąca,
stanowi poważną chorobę w rozumieniu tego przepisu i w
konsekwencji niesłusznie odmówił przyznania jej zwrotu
kosztów badań lekarskich i leków związanych z tą chorobą.
Liczne dokumenty, w szczególności szczegółowa analiza
medyczna wykazują jak poważna jest przedmiotowa i choroba,
jak również konieczność zwrotu kosztów badań lekarskich i
leków, które skarżąca deklaruje jako niezbędne, w 100 %, bez
ograniczeń i zastrzeżeń.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia
12 lutego 2007 r. — Campoli przeciwko Komisji

(Sprawa F-33/06) (1)

(2007/C 69/64)

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w związku z
zawarciem ugody.

(1) Dz.U. C 131 z 3.6.2006, str. 52.
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