
Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2008 r. — Blais prze-
ciwko Europejskiemu Bankowi Centralnemu

(Sprawa F-6/08)

(2008/C 142/72)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Jessica Blais (Frankfurt nad Menem, Niemcy)
(przedstawiciel: adwokat B. Karthaus)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Banku Central-
nego odmawiającej przyznania skarżącej dodatku zagranicznego
na tej podstawie, że przez 10 lat przed podjęciem zatrudnienia
u pozwanego nie zamieszkiwała poza terytorium państwa
członkowskiego, w którym była zatrudniona, jak wymaga tego
art. 17 pkt ii) warunków zatrudnienia (Conditions of Employ-
ment).

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Banku
Centralnego z dnia 15 sierpnia 2007 r., wydanej w formie
komunikatu prezesa Europejskiego Banku Centralnego z
dnia 8 listopada 2007 r., odmawiającej przyznania skarżącej
dodatku zagranicznego;

— obciążenie pozwanego kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 24 stycznia 2008 r. — Tomas
przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-13/08)

(2008/C 142/73)

Język postępowania: litewski

Strony

Strona skarżąca: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kazachstan) (przed-
stawiciel: M. Michalauskas, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski.

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego w
sprawie rozwiązania ze skarżącym stosunku pracy oraz wniosek
o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i odszkodowanie za
poniesioną szkodę majątkową.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o
rozwiązaniu ze skarżącym stosunku pracy;

— zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego kwoty
125 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną
krzywdę i tytułem odszkodowania za poniesioną szkodę;

— obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępo-
wania.

Skarga wniesiona w dniu 5 lutego 2008 r. — X przeciwko
Parlamentowi

(Sprawa F-14/08)

(2008/C 142/74)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: X (Luxemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga)
(przedstawiciel: V. Christianos, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji, w której dyrektor do spraw
kadr Parlamentu Europejskiego stwierdził, że niezdolność do
pracy strony skarżącej nie ma charakteru trwałego i całkowitego,
uniemożliwiającego jej wykonywanie obowiązków oraz stwier-
dzenie nieważności opinii wydanej w dniu 27 czerwca 2007 r.
przez komisję do spraw inwalidztwa.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji, w której dyrektor do
spraw kadr Parlamentu Europejskiego stwierdził, że niezdol-
ność do pracy strony skarżącej nie ma charakteru trwałego
i całkowitego, uniemożliwiającego jej wykonywanie
obowiązków oraz stwierdzenie nieważności opinii wydanej
w dniu 27 czerwca 2007 r. przez komisję do spraw inwa-
lidztwa;

— przekazanie sprawy komisji do spraw inwalidztwa do
ponownego rozpoznania;

— obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępo-
wania.
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