
Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga
izba) z dnia 26 czerwca 2008 r. — Nijs przeciwko

Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-5/07) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Artykuł 44 ust. 1 lit. c)
regulaminu Sądu Pierwszej Instancji — Zwięzłe przedsta-
wienie zarzutów w skardze — Termin na wniesienie zażalenia

— Nowy fakt — Oczywista niedopuszczalność)

(2008/C 209/131)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (przedsta-
wiciel: F. Rollinger, avocat)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europej-
skich (przedstawiciele: T. Kennedy, J.-M. Stenier, G. Corstens i J.
Vermer, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego (AIPN),
który nie awansował skarżącego do stopnia A*11 w ramach
awansów w roku 2006 — Stwierdzenie nieważności kilku
decyzji dotyczących przebiegu kariery skarżącego i innych
urzędników Trybunału Obrachunkowego — Stwierdzenie
nieważności wyników wyborów do komitetu pracowniczego z
2006 r. w Trybunale Obrachunkowym — Żądanie odszkodo-
wania.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje oddalona częściowo jako oczywiście niedopuszczalna
i częściowo jako bezzasadna.

2) B. Nijs zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

(1) Dz.U. C 56 z 10.3.2007, s. 44.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 10
czerwca 2008 r. – Baudelet-Leclaire przeciwko Komisji

(Sprawa F-40/07) (1)

(Służba publiczna — Konkurs otwarty — Niewpisanie na listę
rezerwową — Równe traktowanie)

(2008/C 209/132)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Cécile Baudelet-Leclaire (Bruksela, Belgia) (przed-
stawiciel: M. Korving, adwokat)

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

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności konkursu EPSO/AST/7/05 — Dzie-
dzina 2 — Zarządzanie umowami/projektami z uwagi na
podnoszoną dyskryminację pomiędzy kandydatami wewnętrz-
nymi pochodzącymi z instytucji wspólnotowych a kandydatami
zewnętrznymi

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście bezzasadna

2) Każda ze stron poniesie swoje własne koszty.

(1) Dz.U. C 129 z 09.06.2007, s. 28.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga
izba) z dnia 27 czerwca 2008 r. — Nijs przeciwko

Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-1/08) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Art. 35 ust. 1 lit e) regula-
minu — Przedstawienie zarzutów i argumentów — Termin na

wniesienie zażalenia — Oczywista niedopuszczalność)

(2008/C 209/133)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Bereldange, Luxemburg) (przedsta-
wiciel: F. Rollinger, avocat)

Strona pozwana: Europejski Trybunał Obrachunkowy (przedsta-
wiciele: T. Kennedy, J.-M. Stenier i G. Corstens, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji komisji odwoław-
czej o nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania
A*11 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2005 r.
oraz po drugie, żądanie odszkodowania.
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