
Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji pozwanego z dnia
15 stycznia 2007 r. o nieprzyznaniu skarżącemu w ramach
oceny za rok 2003 trzeciego punktu za zasługi i stwier-
dzenie nieważności decyzji pozwanego z dnia 16 październi-
ka 2007 r. oddalającej zażalenie skarżącego na decyzję z
dnia 15 stycznia 2007 r.;

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 18 stycznia 2008 r. —
Rosenbaum przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-9/08)

(2008/C 64/115)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Eckehard Rosenbaum (Bonn, Niemcy) (przedsta-
wiciel: H.-J. Rüber, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego Komisji
z dnia 13 lutego 2007 r. dokonującej zaszeregowania skarżą-
cego do grupy AD 6/2;

stwierdzenie, że należy dokonać zaszeregowania do grupy
AD9;

— ewentualnie stwierdzenie, że należy dokonać zaszeregowania
do grupy AD8;

— ewentualnie stwierdzenie, że należy dokonać zaszeregowania
do grupy AD7;

— nakazanie pozwanej dokonania wyrównania finansowego
uszczerbku skarżącego w taki sposób, jak gdyby został
prawidłowo zaszeregowany;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

— Przedmiot i opis sporu

— Stwierdzenie nieważności decyzji pozwanej o zaszerego-
waniu skarżącego do grupy AD6/2 w związku z jego
zatrudnieniem.

Skarga wniesiona w dniu 21 stycznia 2008 r. — Aayhan i
in. przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-10/08)

(2008/C 64/116)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Laleh Aayhan (Strasburg, Francja) i in. (przedsta-
wiciel: R. Blindauer, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z
dnia 25 października 2007 r. oddalającej zażalenie wniesione
przez skarżących w dniu 21 czerwca 2007 r. dotyczące prze-
kwalifikowania wszystkich umów na czas określony wiążących
ich z ta instytucją w jedną umowę na czas nieokreślony

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności wyraźnej decyzji oddalającej z
dnia 25 października 2007 r. Sekretarza Generalnego Parla-
mentu Europejskiego, organu powołującego, na zażalenie
otrzymane w dniu 27 czerwca 2007 r. przez Parlament;

— uznanie całości umów na czas określony wiążących skarżą-
cych z Parlamentem Europejskim za jedną umowę na czas
nieokreślony, przedłużoną na okres po dniu 1 stycznia
2007 r.;

— przywrócenie wszystkich skarżących zatrudnionych na czas
nieokreślony do służby w Parlamencie Europejskim;

— przyznanie każdemu skarżącemu za cały okres przepraco-
wany od początku zatrudnienia ekwiwalentu za nabyty
płatny urlop;
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— wydanie zaświadczeń skarżącym, że uznają oni decyzje z
dnia 20 kwietnia 2007 r. za oddalenie zażalenia i że wnieśli
już sprawę do Sądu do spraw Służby Publicznej.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza
izba) z dnia 22 stycznia 2008 r. — Erbežnik przeciwko

Parlamentowi

(Sprawa F-106/06) (1)

(2008/C 64/117)

Język postępowania: słoweński

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w związku z
zawarciem ugody.

(1) Dz.U. C 281 z 18.11.2006, str. 46.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza
izba) z dnia 23 stycznia 2008 r. — De Fays przeciwko

Komisji

(Sprawa F-62/07) (1)

(2008/C 64/118)

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w związku z
zawarciem ugody.

(1) Dz.U. C 199 z 25.8.2007, str. 53.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza
izba) z dnia 23 stycznia 2008 r. — De Fays przeciwko

Komisji

(Sprawa F-123/07)

(2008/C 64/119)

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w związku z
zawarciem ugody.
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