
Skarżący uważa ponadto, że pozostaje ono w sprzeczności
z ogólnymi zasadami prawa wspólnotowego, a w szczególności
z obowiązkiem starannego działania i zasadą dobrego admini-
strowania, zasadą ochrony uzasadnionych oczekiwań, zasadą
pewności prawnej, ochrony dobrej wiary, a także zakazem
„reformatio in peius” (zmiany na gorsze) i z prawem do obrony.

Skarga wniesiona w dniu 21 marca 2007 r. — Potoms i
Scillia przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-26/07)

(2007/C 117/58)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Gerrit Potoms (Malines, Belgia) i Mario Scillia
(Bruksela, Belgia) [przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen,
J.-N. Louis i E. Marchal, avocats]

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

— orzeczenie, że art. 5 i 12 załącznika XIII do regulaminu
pracowniczego są bezprawne;

— uchylenie decyzji indywidualnych powołujących skarżących
na stanowiska administratorów w zakresie, w jakim ustalają
ich zaszeregowanie na podstawie art. 5 ust. 2 załącznika XIII
do regulaminu pracowniczego;

— orzeczenie, że przepisy wykonawcze dotyczące przyzna-
wania punktów za zasługi i punktów awansu są bezprawne
w zakresie, w jakim przewidują zniesienie punktów za
zasługi i punktów awansu w przypadku przejścia z jednej
grupy funkcyjnej do drugiej;

— uchylenie decyzji indywidualnych o zniesieniu punktów za
zasługi i punktów awansu zgromadzonych przez skarżących
w poprzedniej kategorii;

— uchylenie decyzji indywidualnych o zastosowaniu mnożnika
niższego niż 1 dla celów ustalenia wynagrodzenia skarżą-
cych;

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący podnoszą bardzo podobne zarzuty do zarzutów
podnoszonych w sprawie F-31/06 (1).

(1) Dz.U. C 131 z 3.6.2006 r., str. 50.

Skarga wniesiona w dniu 26 marca 2007 r. — Sundholm
przeciwko Komisji

(Sprawa F-27/07)

(2007/C 117/59)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Asa Sundholm (Bruksela, Belgia) (przedstawi-
ciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie przy-
jęcia sprawozdania z przebiegu kariery zawodowej skarżącej
za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
w wykonaniu wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot
Europejskich z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie T-86/04
Sundholm przeciwko Komisji;

— zasądzenie od pozwanej w niniejszym postępowaniu 1 EUR
tytułem zadośćuczynienia za krzywdę;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swej skargi, skarżąca podnosi przede wszystkim
naruszenie art. 233 WE oraz obowiązku uzasadnienia,
ponieważ zaskarżona decyzja nie pozwala na zrozumienie, w
jaki sposób uzasadnienie wyżej wspomnianego wyroku zostało
uwzględnione.

Ponadto, skarżąca podnosi, ze zaskarżona decyzja po pierwsze
pozostaje w sprzeczności z celami realizowanymi przez nowy
system oceny przebiegu kariery, a po drugie dotknięta jest wadą
niespójności pomiędzy komentarzami a przyznanymi ocenami.

Wreszcie skarżąca podnosi naruszenie prawa do obrony,
ponieważ nie poinformowano jej o okolicznościach faktycznych
stanowiących podstawę jej oceny ani w momencie ich zaist-
nienia ani w ramach postępowania w sprawie oceny.

Skarga wniesiona w dniu 28 marca 2007 r. — Quadu prze-
ciwko Parlamentowi

(Sprawa F-29/07)

(2007/C 117/60)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sandro Quadu (Bruksela, Belgia) [przedstawiciele:
S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats]

Strona pozwana: Parlament Europejski
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