
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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— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego zadośćuczynienia
oszacowanego na 500 000 EUR za doznaną krzywdę, z
zastrzeżeniem zwiększenia tej kwoty w trakcie postępo-
wania;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Skarga wniesiona w dniu 3 marca 2008 r. — Klein prze-
ciwko Komisji

(Sprawa F-32/08)

(2008/C 116/70)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Marie-Claude Klein (Grasse, Francja) (przedstawi-
ciele: S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia
4 maja 2007 r. odmawiającej przyznania skarżącej kwoty
płatnej w przypadku śmierci, zasiłku w związku ze śmiercią
oraz renty sierocej.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przed dyrektora
biura Gestion et Liquidation des droits individuelles Komisji
Europejskiej z dnia 4 maja 2007 r.;

— stwierdzenie nieważności, o ile okaże się to konieczne,
decyzji organu powołującego oddalającej zażalenie skarżącej;

— wskazanie organowi powołującemu skutków, jakie pociąga
za sobą stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji, a w
szczególności uznanie prawa skarżącej do zasiłku w związku
ze śmiercią, do kwoty płatnej w przypadku śmierci i do
renty sierocej (obliczonej w oparciu o rentę pierwszej
sieroty);

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Skarga wniesiona w dniu 11 marca 2008 r. — Simon
przeciwko Komisji

(Sprawa F-34/08)

(2008/C 116/71)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Anne Simon (Nouackhott, Mauretania) (przedsta-
wiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Urzędu Doboru
Kadr z dnia 25 października 2007 r. o niewpisaniu nazwiska
skarżącej na listę laureatów i do bazy danych CAST 27/Relex.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Urzędu
Doboru Kadr z dnia 25 października 2007 r. o niewpisaniu
nazwiska skarżącej na listę laureatów i do bazy danych
CAST 27/Relex;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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