
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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Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 kwietnia 2007 r.
w zakresie, w jakim przyznaje ona skarżącemu tylko jeden
dodatkowy 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.;

— zasądzenie od pozwanej odszkodowania w wysokości
5 000 EUR;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania

Skarga wniesiona w dniu 28 lutego 2008 r. — Pouzol prze-
ciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-28/08)

(2008/C 116/68)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Michel Pouzol (Combaillaux, Francja) (przedsta-
wiciele: D. Grisay, I. Andoulsi, D. Piccininno, adwokaci)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obra-
chunkowego z dnia 29 listopada 2007 r., jak również propo-
zycji przedstawionych skarżącemu w dniu 10 maja 2007 r.
dotyczących przeniesienia do systemu wspólnotowego upraw-
nień emerytalnych nabytych we Francji i w konsekwencji zali-
czenie skarżącemu dodatkowo na poczet lat uprawniających do
emerytury 6 lat, 10 miesięcy i 1 dnia, co się równa całkowitemu
zaliczeniu 10 lat, 3 miesięcy i 24 dni na poczet lat uprawniają-
cych do emerytury. Po drugie zasądzenie od strony pozwanej
odszkodowania z tytułu szkód finansowych poniesionych przez
skarżącego i zadośćuczynienia z tytułu krzywdy doznawanej
przez skarżącego.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunko-
wego z dnia 29 listopada 2007 r., jak również propozycji
przedstawionych skarżącemu w dniu 10 maja 2007 r.;

— zaliczenie skarżącemu dodatkowo na poczet lat uprawniają-
cych do emerytury 6 lat, 10 miesięcy i 1 dnia, co się równa
całkowitemu zaliczeniu 10 lat, 3 miesięcy i 24 dni na poczet
lat uprawniających do emerytury;

— nakazanie Trybunałowi Obrachunkowemu zamiany tego
zaliczenia lat uprawniających do emerytury na dodatek
do emerytury skarżącego wynoszący 1 232,32 EUR
miesięcznie;

— zasądzenie od Trybunału Obrachunkowego odszkodowania
z tytułu poniesionych przez skarżącego szkód finansowych,
oszacowanych w dniu wniesienia niniejszej skargi na kwotę
32 040,32 EUR (utrata wynagrodzenia przez skarżącego w
wysokości 1 232,32 EUR miesięcznie, począwszy od dnia
przejścia przez niego na emeryturę w dniu 1 stycznia
2006 r. do dnia 1 marca 2008 r.);

— zasądzenie od Trybunału Obrachunkowego zadośćuczy-
nienia z tytułu krzywdy doznawanej przez skarżącego przez
okres ponad 14 lat, przy czym wysokość zadośćuczynienia
wymaga późniejszego określenia przez strony w ugodzie;

— obciążenie Trybunału Obrachunkowego kosztami postępo-
wania.

Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2008 r. — Y przeciwko
Komisji

(Sprawa F-29/08)

(2008/C 116/69)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Y (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: N. Lhoëst,
avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 24 maja 2007 r.
wydanej przez organ upoważniony do zawierania umów o
pracę w sprawie rozwiązania stosunku pracy ze skarżącym,,
zatrudnionym w charakterze pracownika kontraktowego z racji
jego rzekomo niepoprawnego zachowania w pracy oraz
wniosek o naprawienie szkody majątkowej i zadośćuczynienie
za doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji organu upoważnionego do
zawierania umów o pracę wydanej w dniu 24 maja 2007 r.
dotyczącej rozwiązania stosunku pracy ze skarżącym zatrud-
nionym w charakterze pracownika kontraktowego;

— o ile zaistnieje taka potrzeba, stwierdzenie nieważności
wyraźnej decyzji Komisji z dnia 16 listopada 2007 r. oddala-
jącej zażalenie wniesione przez skarżącego w oparciu o
art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego z dnia 31 sierpnia
2007 r.;

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego wynagrodzenia
jakie otrzymywałby, gdyby organ upoważniony do zawie-
rania umów o pracę nie rozwiązał z nim przedwcześnie i z
naruszeniem prawa umowy, wraz z wszelkimi dodatkowymi
świadczeniami, o jakie może ubiegać się skarżący;
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