
Żądania strony skarżącej

— zmiana decyzji o przyznaniu jednego punktu za zasługi na
decyzję o przyznaniu dwóch punktów za zasługi,

— tytułem żądania ewentualnego nakazanie organowi powołu-
jącemu udostępnienia Sądowi całokształtu akt i doku-
mentów, na podstawie których dyrektor generalny wydał
swoje decyzje z dnia 7 września i z dnia 23 listopada
2006 r. i stwierdzenie nieważności tych decyzji oraz decyzji
komitetu parytetowego,

— zasądzenie na rzecz skarżącego symbolicznej kwoty 1 EUR
tytułem odszkodowania,

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 10 grudnia 2007 r. — Van Arum
przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-139/07)

(2008/C 92/99)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Rinse van Arum (Winksele, Belgia) (przedsta-
wiciel: W. van den Muijsenbergh, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Skarżący domaga się po pierwsze zmiany sprawozdania z oceny
i tytułem żądania ewentualnego stwierdzenia jego nieważności.
Tytułem dalszego żądania ewentualnego skarżący domaga się
nakazania, aby udostępniony mu został całokształt dowodów,
na podstawie których sformułowane zostały pewne sporne
uwagi zawarte w sprawozdaniu z oceny jego osoby i wydania
decyzji w podmiocie spornych okoliczności stanu faktycznego i
ocen. Po drugie skarżący domaga się zasądzenia od organu
powołującego zapłaty symbolicznego odszkodowania w wyso-
kości 1 EUR

Żądania strony skarżącej

— zmiana sprawozdania z oceny,

— tytułem żądania ewentualnego stwierdzenie jego nieważ-
ności,

— tytułem dalszego żądania ewentualnego nakazanie, aby
skarżącemu udostępniony został całokształt dowodów, na
podstawie których sformułowane zostały pewne sporne
uwagi zawarte w sprawozdaniu z oceny jego osoby i
wydanie decyzji w podmiocie spornych okoliczności stanu
faktycznego i ocen,

— zasądzenia od organu powołującego zapłaty symbolicznego
odszkodowania w wysokości 1 EUR,

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 20 grudnia 2007 r. — Maniscalco
przeciwko Komisji

(Sprawa F-141/07)

(2008/C 92/100)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Daniele Manniscalco (Rzym, Włochy) (przedsta-
wiciele: adwokaci C. Cardarello i F. D'amora)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o zaszeregowaniu skarżącego
do grupy funkcyjnej IV, grupy 13, stopień 1

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji AMIN.B.2/OG/jmt/D(07)
23504,

— uznanie wniosku o zaszeregowanie skarżącego do wyższej
grupy i wypłacenie różnicy wynagrodzenia, która z niego
wynika począwszy od dnia, w którym rozpoczął się
stosunek pracy uprawniający do zaszeregowania do grupy 16
za zasadny,

— nakazanie dyrekcji generalnej Personel i Administracja,
dyrekcja A personel i kariery wypłacenia należnych kwot,
powiększonych o odsetki i dodatki, odpowiadających
różnicy wynagrodzenia w grupach 13 i 16,

— uznanie na przyszłość zaszeregowania skarżącego do
grupy 16 i na stopień odpowiadający jego doświadczeniu
zawodowemu.

Skarga wniesiona w dniu 21 grudnia 2007 r. — Yannoussis
przeciwko Komisji

(Sprawa F-143/07)

(2008/C 92/101)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Georgios Yannoussis (Bruksela, Belgia) (przedsta-
wiciel: A. Pappas, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich
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