
Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z
dnia 22 maja 2008 r. — Pascual-García przeciwko Komisji

(Sprawa F-145/06) (1)

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Warunki kwalifika-
cyjne — Wymagane doświadczenie zawodowe — Odmowa
przyjęcia kandydata wpisanego na listę rezerwową — Uznanie

komisji konkursowej i organu powołującego)

(2008/C 209/129)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Cesar Pascual-García (Madryt, Hiszpania) (przed-
stawiciele: B. Cortese i C. Cortese, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i M. Velardo, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora generalnego Wspól-
nego Centrum Badawczego Komisji z dnia 7 kwietnia 2006 r.
odrzucającej kandydaturę skarżącego na stanowisko objęte ogło-
szeniem o wakacie COM/2005/2969 — B*3/B*11 — IHCP —
Iskra i wprowadzającej wzmiankę na liście rezerwowej laureatów
konkursu EPSO/B/23/04 informującą służby Komisji, że
skarżący nie spełnia warunków kwalifikacyjnych konkursu.

Sentencja wyroku

1) Decyzja dyrektora generalnego Wspólnego Centrum Badawczego
(WCB) Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 7 kwietnia 2006 r.,
odrzucającej kandydaturę C. Pascual García na stanowisko objęte
ogłoszeniem o wakacie COM/2005/2969 i wprowadzającej
wzmiankę na liście rezerwowej laureatów konkursu EPSO/B/23/
04, informującą służby Komisji, że skarżący nie spełnia warunków
kwalifikacyjnych, jest nieważna.

2) Komisja Wspólnot Europejskich zostaje obciążona kosztami postę-
powania.

(1) Dz.U. C 56 z 10.3.2007, s. 42.

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z
dnia 26 czerwca 2008 r. — Joseph przeciwko Komisji

(Sprawa F-54/07) (1)

(Służba publiczna — Pracownicy kontraktowi — Wniesienie
skargi po upływie terminu — Nieprzewidywalne okoliczności
— Zatrudnienie — Artykuły 3a, 3b i 85 WZIPW — Czas
trwania umowy — Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2004
r. w sprawie maksymalnego czasu zatrudnienia niestałego
personelu w służbie Komisji — Artykuł 12 regulaminu
pracowniczego dotyczący procedury zatrudniania i zatrud-
nienia pracowników kontraktowych w Komisji — Równe

traktowania)

(2008/C 209/130)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Anne Joseph (Damaszek, Syria) (przedstawiciele:
N. Lhoëst i S. Fernandez Menendez, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
G. Berscheid i L. Lozano Palacios, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności umowy o pracę zawartej ze skarżącą
w charakterze pracownika kontraktowego, ponieważ okres
trwania umowy nie został określony na 3 lata, lecz na 15 miesię-
cy, po pierwsze na podstawie decyzji Komisji z dnia 28 kwietnia
2004 r. w sprawie maksymalnego okresu zatrudnienia niesta-
łego personelu w służbach Komisji i po drugie art. 12 ogólnych
przepisów wykonawczych dotyczących procedury zatrudniania i
zatrudnienia pracowników kontraktowych w Komisji.

Sentencja wyroku

1) Skarga zostaje oddalona.

2) Każda ze stron pokrywa koszty własne.

(1) Dz.U. C 199 z 26.8.2008, s. 50.
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