
Żądania strony skarżącej

— zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego kwoty
850 000 EUR, obejmującej również naprawę szkody zwią-
zanej z uszczerbkiem na zdrowiu, tytułem zadośćuczynienia
za doznaną krzywdę;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Skarga wniesiona w dniu 14 marca 2008 r. — Pachtitis
przeciwko Komisji

(Sprawa F-35/08)

(2008/C 171/101)

Język postępowania: grecki

Strony

Strona skarżąca: Dimitrios Pachtitis (Ateny, Grecja) (przedsta-
wiciel: P. Giatagantzidis, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o niedopuszczeniu
skarżącego do egzaminów pisemnych konkursu EPSO/AD/77/
06 wskutek wyniku uzyskanego na testach wstępnych, a także
stwierdzenie nieważności decyzji EPSO oddalającej zażalenie
skarżącego dotyczące po pierwsze zmiany decyzji o niedopusz-
czeniu do egzaminów pisemnych, a po drugie wniosku o prze-
słanie pewnych dokumentów konkursowych.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Urzędu
Doboru Kadr EPSO/5000LM-FR/31.05.2007 oraz MMM/
dbD(07)27442/06.12.2007, a także jakiegokolwiek aktu z
nimi związanego;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Skarga wniesiona w dniu 22 kwietnia 2008 r. — Bernard
przeciwko Europolowi

(Sprawa F-45/08)

(2008/C 171/102)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Marjorie Bernard (Haga, Niderlandy) (przedsta-
wiciel: P. de Casparis, avocate)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol)

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji Europolu doty-
czącej oceny skarżącej i dorozumianego oddalenia jej zażalenia
w przedmiocie tej oceny, a po drugie zasądzenie od Europolu
odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności oceny z dnia 25 lipca 2007 r. i
dorozumianej decyzji o oddaleniu zażalenia wniesionego
przez M. Bernard w dniu 23 października 2007 r.;

— zasądzenie od Europolu odszkodowania w wysokości
7 500 EUR;

— obciążenie Europolu kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 6 maja 2008 r. — Thoss prze-
ciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-46/08)

(2008/C 171/103)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nicole Thoss (Dommeldange, Wielkie Księstwo
Luksemburga) (przedstawiciel: P. Goergen, avocat)

Strona pozwana: Europejski Trybunał Obrachunkowy

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego z
dnia 20 marca 2006 r. odmawiającej skarżącej renty rodzinnej
po śmierci jej małżonka.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunko-
wego z dnia 20 marca 2006 r. odmawiającej skarżącej renty
rodzinnej, o której stanowi art. 16 ust. 1 rozporządzenia
nr 2290/77 i późniejszej decyzji z dnia 28 września 2006 r.;

— zasądzenie od Trybunału Obrachunkowego renty rodzinnej,
o której stanowi art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 2290/77,
ze skutkiem wstecznym od dnia 1 grudnia 2003 r.;

— obciążenie Trybunału Obrachunkowego kosztami postępo-
wania.
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