
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z
dnia 5 lipca 2007 r. — Dethomas przeciwko Komisji

(Sprawa F-93/06) (1)

(Służba publiczna — Były członek personelu tymczasowego —
Powołanie na urzędnika — Zmiana regulaminu pracowni-
czego z dniem 1 maja 2004 r. — Artykuł 32 akapit trzeci

regulaminu pracowniczego — Przyznanie stopnia)

(2007/C 199/92)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bruno Dethomas (Rabat, Maroko) (przedstawi-
ciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
V. Joris, H. Kraemer, następnie H. Kraemer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 11 stycznia
2006 r. powołującej skarżącego, członka personelu tymczaso-
wego w grupie zaszeregowania A*14 stopień 8, na urzędnika
Wspólnot Europejskich na okres próbny, zaszeregowującej go
do grupy zaszeregowania A*14 stopień 2.

Sentencja wyroku

1) Stwierdzona zostaje nieważność decyzji Komisji Wspólnot Europej-
skich z dnia 11 stycznia 2006 r. w zakresie, w jakim dotyczy ona
zaszeregowania B. Dethomasa, szefa Delegacji Komisji w Króle-
stwie Maroka, do grupy zaszeregowania A*14 stopień 2.

2) Kosztami zostaje obciążona Komisja Wspólnot Europejskich.

(1) Dz.U. C 237 z 30.9.2006, str. 22.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga
izba) z dnia 2 lipca 2007 r. — Sanchez Ferriz przeciwko

Komisji

(Sprawa F-117/05) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Awans — Brak wpisu na
listę urzędników awansowanych — Postępowanie w sprawie
awansu za 2004 r. — Punkty pierwszeństwa — Zasługi —

Staż pracy — Dopuszczalność)

(2007/C 199/93)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carlos Sanchez Ferriz (Bruksela, Belgia) (przed-
stawiciel: F. Frabetti, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i H. Kraemer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Unieważnienie listy urzędników awansowanych w postępowaniu
w sprawie awansu za 2004 r. w zakresie, w jakim nie zawiera
ona nazwiska skarżącego, jak również stwierdzenie nieważności
decyzji w sprawie przyznania punktów pierwszeństwa skarżą-
cemu w ramach tego samego postępowania.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako w części oczywiście niedopuszczalna,
a w części jako oczywiście bezzasadna.

2) Każda ze stron pokryje własne koszty.

(1) Dz.U. C 36 z 11.2.2006 r., str. 35.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza
izba) z dnia 20 czerwca 2007 r. — Tesoka przeciwko

FEACVT

(Sprawa F-51/06) (1)

(Służba publiczna — Członkowie personelu tymczasowego —
Europejska Fundacja na. rzecz Poprawy Warunków Życia i
Pracy — Dymisja — Skarga o stwierdzenie nieważności i
skarga o odszkodowanie — Brak decyzji powodującej nega-

tywne skutki — Oczywista niedopuszczalność)

(2007/C 199/94)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Sabina Tesoka (Overijse, Belgia) (przedstawiciel:
J.-L. Fagnart, adwokat)

Strona pozwana: Europejska Fundacja na rzecz Poprawy
Warunków Życia i Pracy (FEACVT) (przedstawiciel: C. Callanan,
adwokat)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Europej-
skiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy odma-
wiającej przyznania skarżącej świadczeń, które zdaniem
skarżącej przysługują jej, w związku z dymisją, na podstawie
rozporządzenia nr 1111/2005 i, po drugie, żądanie odszkodo-
wania (sprawa T-398/05, przekazana przez Sąd Pierwszej
Instancji)
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