
Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2008 r. — Gippini
Fournier przeciwko Komisji

(Sprawa F-21/08)

(2008/C 116/62)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eric Gippini Fournier (Bruksela, Belgia) (przed-
stawiciel: F. Ruggeri Laderchi, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w
sprawie nieprzyznania żadnego punktu pierwszeństwa skarżą-
cemu w ramach postępowania w sprawie awansu za 2003 r.,
odmawiającej przyznania „punktów pierwszeństwa DG”
i odmawiającej przyznania punktów pierwszeństwa za prace
wykonane w interesie instytucji, zgodnie z art. 9 ogólnych prze-
pisów wykonawczych do art. 45 regulaminu pracowniczego. Po
drugie, zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania na rzecz
skarżącego z tytułu poniesionej szkody materialnej oraz szkód,
jakie poniesie w trakcie kariery zawodowej z powodu opóźnień
w awansowaniu go, wynikających z zaskarżonej decyzji oraz
obciążenie strony pozwanej wypłatą kwoty 2 500 EUR tytułem
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieprzyznania
żadnego punktu pierwszeństwa skarżącemu w ramach
postępowania w sprawie awansu za 2003 r., odmawiającej
przyznania „punktów pierwszeństwa DG” oraz odmawiającej
przyznania punktów pierwszeństwa za prace wykonane w
interesie instytucji, zgodnie z art. 9 ogólnych przepisów
wykonawczych do art. 45 regulaminu pracowniczego;

— obciążenie strony pozwanej wypłatą odszkodowania na
rzecz skarżącego z tytułu poniesionej szkody materialnej i
szkód, jakie poniesie w trakcie kariery zawodowej z powodu
opóźnień w awansowaniu go, wynikających z zaskarżonej
decyzji;

— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego kwoty
2 500 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2008 r. — Miguelez
Herreras przeciwko Komisji

(Sprawa F-22/08)

(2008/C 116/63)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Benedicta Miguelez Herreras (Bruksela, Belgia)
(przedstawiciel: M. van der Woude, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 kwietnia 2007 r. w
zakresie, w jakim nie przyznaje ona skarżącej żadnego dodatko-
wego punkt pierwszeństwa i pozostaje zatem przy przyznaniu
dwóch punktów pierwszeństwa i w sumie 23 punktów w
ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2003, i zasą-
dzenie od pozwanej zapłaty odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 kwietnia 2007 r.
w zakresie, w jakim nie przyznaje ona skarżącej żadnego
dodatkowego punkt pierwszeństwa i pozostaje zatem przy
przyznaniu dwóch punktów pierwszeństwa i w sumie
23 punktów w ramach postępowania w sprawie awansu za
rok 2003;

— zasądzenie od pozwanej kwoty 5 000 EUR tytułem odszko-
dowania;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2008 r. — Di Bucci
przeciwko Komisji

(Sprawa F-23/08)

(2008/C 116/64)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Vittorio Di Bucci (Bruksela, Belgia) (przedsta-
wiciel: M. van der Woude, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich
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Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności z dnia 11 kwietnia 2007 r. w
zakresie, w jakim przyznaje ona skarżącemu tylko jeden dodat-
kowy punkt pierwszeństwa w ramach postępowania w sprawie
awansu za rok 2003, na dwa punkty pierwszeństwa łącznie i w
sumie 21 punktów, i zasądzenie od pozwanej zapłaty odszkodo-
wania.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności z dnia 11 kwietnia 2007 r. w
zakresie, w jakim przyznaje ona skarżącemu tylko jeden
dodatkowy punkt pierwszeństwa w ramach postępowania w
sprawie awansu za rok 2003, na dwa punkty pierwszeństwa
łącznie i w sumie 21 punktów, i zasądzenie od pozwanej
zapłaty odszkodowania;

— zasądzenie od pozwanej kwoty 5 000 EUR tytułem odszko-
dowania;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2008 r. — Wilms prze-
ciwko Komisji

(Sprawa F-24/08)

(2008/C 116/65)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Günter Wilms (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel:
M. van der Woude, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 kwietnia 2007 r. w
zakresie, w jakim nie przyznaje ona skarżącemu żadnego dodat-
kowego punktu pierwszeństwa w ramach postępowania w
sprawie awansu za 2003 r., a przyznaje w sumie jeden punkt
pierwszeństwa i ogółem 19 punktów oraz żądanie zasądzenia
od strony pozwanej wypłaty odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 kwietnia 2007 r.
w zakresie, w jakim nie przyznaje skarżącemu żadnego
dodatkowego punktu pierwszeństwa w ramach postępo-
wania w sprawie awansu za 2003 r., a przyznaje w sumie
jeden punkt pierwszeństwa i ogółem 19 punktów;

— obciążenie strony pozwanej wypłatą odszkodowania w
wysokości co najmniej 5 000 EUR;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2008 r. — Valero
Jordana przeciwko Komisji

(Sprawa F-25/08)

(2008/C 116/66)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Valero Jordana (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel:
M. van der Woude, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 kwietnia 2007 r. w
zakresie, w jakim nie przyznaje ona skarżącej żadnego punktu
pierwszeństwa w postępowaniu w sprawie awansu za 2003 r.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 kwietnia 2007 r.
w zakresie, w jakim nie przyznaje ona skarżącej żadnego
punktu pierwszeństwa w postępowaniu w sprawie awansu
za 2003 r.;

— zasądzenie od pozwanej odszkodowania w wysokości
5 000 EUR;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Skarga wniesiona w dniu 25 lutego 2008 r. — Buendía
Sierra przeciwko Komisji

(Sprawa F-26/08)

(2008/C 116/67)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José Luis Buendía Sierra (Bruksela, Belgia) (przed-
stawiciel: M. van der Woude, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 kwietnia 2007 r. w
zakresie, w jakim przyznaje ona skarżącemu tylko jeden dodat-
kowy punkt pierwszeństwa w postępowaniu w sprawie awansu
za 2003 r. na dwa w sumie punkty pierwszeństwa i razem
21 punktów oraz odmawiającej w dorozumiany sposób jego
awansowania w postępowaniu w sprawie awansu za 2003 r.
oraz zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania.
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