
— obciążenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego kosztami
postępowania.

— Opis sporu

— Skarżący żąda po pierwsze częściowego stwierdzenia
nieważności decyzji komisji odwoławczej dotyczącej jego
rocznej oceny za rok 2006 a po drugie, stwierdzenia stoso-
wania mobbingu wobec skarżącego i obciążenia strony
pozwanej obowiązkiem zaprzestania mobbingu i napra-
wienia poniesionej szkody.

Skarga wniesiona w dniu 9 czerwca 2008 r. — De Britto
Patricio-Dias przeciwko Komisji

(Sprawa F-56/08)

(2008/C 209/136)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bruksela, Belgia)
(przedstawiciel: L. Massaux, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego (AIPN)
oddalającej wniosek skarżącego o prawo korzystania przez jego
dzieci z podstawowego systemu ubezpieczeń.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego
(AIPN) nr R/559/07 z dnia 10 marca 2008 r.;

— stwierdzenie, że dzieci skarżącego mają prawo do podstawo-
wego systemu ubezpieczeń;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Skarga wniesiona w dniu 19 czerwca 2006 r. — Avogadri i
in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-58/08)

(2008/C 209/137)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Chiara Avogadri (Bruksela, Belgia) i in. (przedsta-
wiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji określających warunki zatrud-
nienia skarżących w charakterze pracowników kontraktowych
lub członków personelu tymczasowego, w zakresie w jakim czas
trwania umowy lub jej przedłużenia jest ograniczony do okreś-
lonego okresu.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji określających warunki
zatrudnienia skarżących, w zakresie w jakim czas trwania
umowy lub jej przedłużenia jest ograniczony do określonego
okresu.

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza
izba) z dnia 30 czerwca 2008 r. — Feral przeciwko

Komitetowi Regionów

(Sprawa F-59/07) (1)

(2008/C 209/138)

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w związku z
zawarciem ugody.

(1) Dz.U. C 199 z 25.8.2007, s. 51.
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