
Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności „Protokołu porozumienia między
Organizacjami Związkowymi i Zawodowymi (OSP) a DG
ADMIN w sprawie alokacji środków dla reprezentantów
personelu za rok 2006”, o którym powiadomiono Alliance
oraz przewodniczących Union Syndicale Fédérale (USF) oraz
Fédération de la fonction publique européenne (FFPE)
pismem z dnia 19 grudnia 2006 r. Dyrektora generalnego
DG ADMIN,

— stwierdzenie nieważności indywidualnych decyzji dotyczą-
cych zwolnienia ze świadczenia pracy dla reprezentantów
„Alliance” lub „FFPE” w oparciu o protokół z dnia 26 maja
2006 r. wyliczeń reprezentatywności OSP w oparciu o
rezultaty wyborów z maja 2006 r. lokalnej sekcji w Brukseli
i potwierdzonych protokołem z dnia 19 grudnia 2006 r.,

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 14 listopada 2006
Dyrektora generalnego DG ADMIN kończącej oddelego-
wanie w wymiarze połowy etatu p. Marqueza-Garcii i przy-
wracającej go do pracy w pełnym wymiarze,

— zasądzenie od Komisji na rzecz każdego ze skarżących
symbolicznego 1 EUR tytułem zadośćuczynienia krzywdy i
uszczerbku o charakterze politycznym doznanych przez
nich jako reprezentantów Union Syndicale oraz ich krzywdy
oraz uszczerbku w karierze jako urzędników i pracowników,

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2007 r. — Kamińska
przeciwko Komitetowi Regionów

(Sprawa F-142/07)

(2008/C 79/73)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Magdalena Kamińska ((Bruksela, Belgia) (przed-
stawiciele: L. Levi, S. Engelen, avocats)

Strona pozwana: Komitet Regionów

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komitetu Regionów z dnia
30 kwietnia 2007 r. i z dnia 6 września 2007 r. odmawiających

skarżącej diety dziennej i oddalających jej pismo z dnia
6 czerwca 2007 r. oraz zasądzenie od strony pozwanej zaleg-
łych odsetek od należnych kwot z tytułu diety dziennej do
pełnego spłacenia zaległości.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 30 kwietnia 2007 r.
odmawiającej skarżącej diety dziennej,

— stwierdzenie nieważności, o ile zaistnieje taka potrzeba,
decyzji z dnia 6 września 2007 r. oddalającej zażalenie
skarżącej,

— zasądzenie od strony pozwanej zaległych odsetek od należ-
nych kwot z tytułu diety dziennej od dnia 16 kwietnia
2006 r. do dnia pełnego spłacenia zaległości,

— obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 27 grudnia 2007 r. — Bosman
przeciwko Radzie

(Sprawa F-145/07)

(2008/C 79/74)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Pierre Bosman (Lebbeke, Belgia) (przedstawiciele:
T. Bontinck i P.S. Gennari Curlo, avocats)

Strona pozwana: Rada Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 28 lutego 2007 r.
odmawiającej przyznania dodatku na gospodarstwo domowe
przy obliczaniu uprawnień emerytalnych za wysługę lat.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności ustalenia uprawnień emerytalnych
za wysługę lat z dnia 27 lutego 2007 r.,

— zasądzenie od pozwanego dodatku na gospodarstwo
domowe od dnia 1 marca 2007 r.,

— obciążenie Rady kosztami postępowania.
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