
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 czerwca 2007 r.
— Parlante przeciwko Komisji

(Sprawa T-432/04) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w
sprawie awansu za 2003 r. — Odmowa awansu— Przyznanie
punktów awansu — Porównanie zasług — Równość trakto-
wania — Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu
pracowniczego — Zarzut niezgodności z prawem — Ochrona

uzasadnionych oczekiwań)

(2007/C 170/38)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Walter Parlante (Enghien, Belgia) (przedstawiciel:
L. Vogel, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
C. Berardis-Kayser i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji organu powołują-
cego z dnia 5 lipca 2004 r. oddalającej zażalenie skarżącego na
decyzję tego organu odmawiającą mu awansu do grupy C1 w
postępowaniu w sprawie awansu za 2003 r. oraz, o ile to okaże
się konieczne, decyzji której dotyczyło to zażalenie.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron pokryje koszty własne.

(1) Dz.U. C 6 z 8.1.2005.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 czerwca 2007 r.
— Davi przeciwko Komisji

(Sprawa T-433/04) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w
sprawie awansu za 2003 r. — Odmowa awansu— Przyznanie
punktów awansu — Porównanie zasług — Równość trakto-
wania — Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu
pracowniczego — Zarzut niezgodności z prawem — Ochrona

uzasadnionych oczekiwań)

(2007/C 170/39)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Angela Davi (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel:
L. Vogel, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
początkowo J. Currall, następnie C. Berardis-Kayser i M. Velardo,
pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji organu powołują-
cego z dnia 2 lipca 2004 r. oddalającej zażalenie skarżącej na
decyzję tego organu odmawiającą jej awansu do grupy C2 w
postępowaniu w sprawie awansu za 2003 r. oraz, o ile to okaże
się konieczne, decyzji której dotyczyło to zażalenie

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron pokryje koszty własne.

(1) Dz.U. C 6 z 8.1.2005.

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 6 czerwca 2007 r.
— Walderdorff przeciwko Komisji

(Sprawa T-442/04) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Postępowanie w
sprawie awansu za 2003 r. — Odmowa awansu— Przyznanie
punktów awansu — Porównanie zasług — Równość trakto-
wania — Ogólne przepisy wykonawcze do art. 45 regulaminu
pracowniczego — Zarzut niezgodności z prawem — Ochrona

uzasadnionych oczekiwań)

(2007/C 170/40)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Andrea Walderdorff (Bruksela, Belgia) (przedsta-
wiciel: L. Vogel, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
początkowo J. Currall, następnie C. Berardis-Kayser i M. Velardo,
pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji organu powołują-
cego z dnia 19 lipca 2004 r. oddalającej zażalenie skarżącej na
decyzję tego organu odmawiającą jej awansu do grupy A4 w
postępowaniu w sprawie awansu za 2003 r. oraz, o ile to okaże
się konieczne, decyzji której dotyczyło to zażalenie

21.7.2007 C 170/21Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


