
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga
izba) z dnia 12 grudnia 2007 r. — Kerelov przeciwko

Komisji

(Sprawa F-109/07)

(Służba publiczna — Oczywista niedopuszczalność —

Artykuł 44 ust. 1 lit. c) regulaminu Sądu Pierwszej Instancji)

(2008/C 64/104)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bułgaria) (przedsta-
wiciel: adwokat A. Kerelov)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji EPSO z dnia
2 lutego 2007 r. o nieprzekazaniu skarżącemu informacji i
dokumentów dotyczących konkursu oraz wniosek o napra-
wienie w ten sposób poniesionej szkody

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Każda ze stron pokryje własne koszty.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga
izba) z dnia 12 grudnia 2007 r. — Kerelov przeciwko

Komisji

(Sprawa F-110/07)

(Służba publiczna — Oczywista niedopuszczalność —

Artykuł 44 ust. 1 lit. c) regulaminu Sądu Pierwszej Instancji)

(2008/C 64/105)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bułgaria) (przedsta-
wiciel: adwokat A. Kerelov)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji EPSO z dnia
7 lutego 2007 r. o nieprzekazaniu skarżącemu informacji i
dokumentów dotyczących konkursu oraz wniosek o napra-
wienie w ten sposób poniesionej szkody

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Każda ze stron pokryje własne koszty.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga
izba) z dnia 12 grudnia 2007 r. — Kerelov przeciwko

Komisji

(Sprawa F-111/07)

(Służba publiczna — Oczywista niedopuszczalność —

Artykuł 44 ust. 1 lit. c) regulaminu Sądu Pierwszej Instancji)

(2008/C 64/106)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bułgaria) (przedsta-
wiciel: adwokat A. Kerelov)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich
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Przedmiot sprawy

Wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji EPSO z dnia
14 grudnia 2006 r. o niezwróceniu się do skarżącego o wypeł-
nienie aplikacji celem możliwego dopuszczenia do udziału w
konkursie oraz wniosek o naprawienie w ten sposób poniesionej
szkody

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) Każda ze stron pokryje własne koszty.

Skarga wniesiona w dniu 8 października 2007 r. — Tomas
przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-116/07)

(2008/C 64/107)

Język postępowania: litewski

Strony

Strona skarżąca: Stanislovas Tomas (Kerkrade, Niderlandy) (przed-
stawiciel: M. Michalauskas, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o
zwolnieniu skarżącego, w zakresie, w jakim jej nieważność
nie została stwierdzona przez decyzję oddalającą zażalenie,
bądź stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie,
w zakresie, w jakim nie stwierdziła ona nieważności decyzji
o zwolnieniu;

— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego kwoty
125 000 EUR tytułem zadośćuczynienia i odszkodowania
za krzywdy i szkody doznane przez skarżącego;

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący domaga się po pierwsze stwierdzenia nieważności
decyzji, w której organ powołujący zdecydował o jego zwol-
nieniu i po drugie zadośćuczynienia oraz odszkodowania. W

uzasadnieniu skargi skarżący powołuje się na nadużycie kompe-
tencji przez organ powołujący, naruszenie rozlicznych prze-
pisów regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Euro-
pejskich, jak również naruszenie art. 19 europejskiego kodeksu
dobrej administracji, naruszenie zasad poszanowania prawa do
obrony i dobrej administracji oraz naruszenia obowiązku staran-
ności przez Parlament.

Skarga wniesiona w dniu 25 października 2007 r. —
Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-122/07)

(2008/C 64/108)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedsta-
wiciel: G. Cipressa, avvocato)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności memorandum RELEX.K.4 D(2006)
522434 z dnia 30 listopada 2006 r.;

— stwierdzenie nieważności memorandum D(2007) 502458 z
dnia 15 lutego 2007 r.;

— stwierdzenie nieważności decyzji zamykającej dochodzenie
w sprawie incydentu z dnia 6 września 2001 r., kiedy to
skarżący prosił o pomoc służbę ochrony przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Angoli w zmianie opony w samo-
chodzie;

— stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej, w jakikolwiek
sposób sformułowanej, o oddaleniu wniosku z dnia
1 września 2006 r., który skarżący przesłał organowi powo-
łującemu;

— stwierdzenie nieważności, o ile to konieczne, memorandum
ADMIN. B.2./MB/nb. D (07) 16072 z dnia 16 lipca 2007 r.

— stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej, w jakikolwiek
sposób sformułowanej, o oddaleniu skargi z dnia 26 marca
2007 r., którą skarżący przesłał organowi powołującemu;
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