
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z
dnia 9 października 2007 r. — Bellantone przeciwko

Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-85/06) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Pracownik zatrudniony na
czas określony powołany na urzędnika — Okres wypowie-

dzenia — Odprawa — Dieta dzienna — Szkoda)

(2007/C 283/75)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Gerardo Bellantone (Luksemburg, Luksemburg)
(przedstawiciele: T. Bontinck i J. Feld, avocats)

Strona pozwana: Trubunał Obrachunkowy Wspólnot Europej-
skich (przedstawiciele: T. Kennedy, J.-M. Stenier i G. Corstens,
pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Uchylenie decyzji Sekretariatu Generalnego Trybunału Obra-
chunkowego z dnia 30 marca 2006 r. oddalającej zażalenie
skarżącego, byłego pracownika zatrudnionego na czas okreś-
lony, powołanego na urzędnika w sprawie wypłaty reszty
odszkodowania zastępującego dodatkowe świadczenie w
związku z wypowiedzeniem, odprawy i diety dziennej oraz
wniosek o zasądzenie odszkodowania.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) G. Bellantone pokryje trzy czwarte własnych kosztów.

3) Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich pokryje, poza
własnymi kosztami, jedną czwartą kosztów G. Bellantone.

(1) Dz.U. C 237 z 30.9.2006, str. 18.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza
izba) z dnia 11 września 2007 r. — O'Connor przeciwko

Komisji

(Sprawa F-12/07) (1)

(Służba publiczna — Inni pracownicy — Kolejne umowy
pracownika zatrudnionego na czas określony, członka perso-
nelu pomocniczego i pracownika kontraktowego — Maksy-
malny okres przyznania zasiłku dla bezrobotnych —

Dopuszczalność)

(2007/C 283/76)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Elizabeth O'Connor (Bruksela, Belgia) (przedsta-
wiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
D. Martin i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji ustalającej na 11 miesięcy i
25 dni zamiast 17,83 miesięcy maksymalnego okresu zasiłku
dla bezrobotnych skarżącej, byłego pracownika Komisji pracują-
cego u tej ostatniej w oparciu o różne umowy pracownika
zatrudnionego na czas określony, członka personelu pomocni-
czego i pracownika kontraktowego od dnia 16 stycznia 2001 r.
do dnia 31 grudnia 2005 r.

Sentencja postanowienia

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

2) Komisja Wspólnot Europejskich poniesie całość kosztów, włączając
w to koszty ewentualnie poniesione przez skarżącą w związku z jej
wnioskiem o pomoc w zakresie kosztów postępowania.

(1) Dz.U. C 95 z dnia 28.4.2007 str. 57.
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