
Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje częściowo oddalona jako oczywiście niedopuszczalna,
częściowo odrzucona jako oczywiście bezzasadna.

2) B. Nijs zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

(1) Dz.U. C 64 z 8.3.2008, s. 68.

Skarga wniesiona w dniu 19 maja 2008 r. — Bartha
przeciwko Komisji

(Sprawa F-50/08)

(2008/C 209/134)

Język postępowania: węgierski

Strony

Strona skarżąca: Gábor Bartha (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel:
P. Homoki, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO dotyczącej niewpisania
skarżącej na listę rezerwową konkursu EPSO/AD/56/06.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej
Europejskiego Urzędu Doboru Kadr z dnia 19 listopada
2007 r. w zakresie dotyczącym wyników konkursu
„EPSO/AD/56/06, administratorzy (AD5) obywatelstwa
węgierskiego”;

— stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej EPSO
z dnia 23 stycznia 2008 r. oddalającej zażalenie dotyczące
wyników uczestnictwa w konkursie;

— stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej EPSO
z dnia 31 marca 2008 r. potwierdzającą decyzję o odaleniu
zażalenia dotyczącego wyników uczestnictwa w konkursie;

— obciążenie strony pozwanej obowiązkiem naprawienie
szkody będącej rezultatem decyzji, których nieważność
zostanie stwierdzona;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Skarga wniesiona w dniu 5 czerwca 2008 r. — Carlo De
Nicola przeciwko Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu

(Sprawa F-55/08)

(2008/C 209/135)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (przed-
stawiciel: L. Isola, adwokat)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji komisji odwoławczej prze-
słanej pocztą elektroniczną w dniu 17 listopada 2007 r. i prze-
kazanej na piśmie w dniu 19 grudnia 2007 r., w zakresie w
jakim oddala zażalenie skarżącego na decyzję przełożonych
dotyczącą 2006 r., w jakim stwierdzono w niej, że skarżący
zrezygnował ze swoich roszczeń w odniesieniu do wad proce-
duralnych, którymi została dotknięta roczna ocena za rok 2006
i wreszcie w jakim wskazano w niej, że skarżący zgadza się z
zarzutami przełożonych;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 13 lipca 2007 r.
dotyczących awansu, w zakresie w jakim nie uwzględ-
niono w nich skarżącego w części dotyczącej przejścia z
grupy funkcyjnej E do grupy funkcyjnej D;

— stwierdzenie nieważności wszystkich aktów związanych i
poprzedzających, pośród których znajduje się ocena skarżą-
cego za rok 2006, między innymi dlatego, że nie proponuje
ona oceny A lub B+ ani awansu skarżącego do grupy funk-
cyjnej D, i w stosownym przypadku stwierdzenie niezgod-
ności z prawem a w konsekwencji niemożności stosowania
ograniczeń (ilościowych bądź innego rodzaju) nałożonych w
drodze wytycznych Dyrekcji ds. zasobów ludzkich;

— stwierdzenie stosowania mobbingu wobec skarżącego;

— zobowiązanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego do
zaprzestania mobbingu wobec skarżącego i zadośćuczy-
nienia przeszłym i przyszłym krzywdom fizycznym,
moralnym oraz naprawienia przeszłych i przyszłych szkód
majątkowych,;
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