
Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) B. Nijs zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

(1) Dz.U. C 22 z 26.1.2008, str. 56.

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

nałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-136/07) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Uprzednie zażalenie —
Brak — Termin do wniesienia skargi — Przekroczenie

terminu — Oczywista niedopuszczalność)

(2008/C 223/117)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (przedstawi-
ciele: początkowo F. Rollinger następnie F. Rollinger i A.
Hertzog, adwokaci)

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

Przedmiot sprawy

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji organu powołują-
cego z dnia 5 września 2007 r. dotyczącej przeniesienia skarżą-
cego do niższej grupy zaszeregowania AD 9, stopień 5 w
następstwie postępowania dyscyplinarnego i po drugie stwier-
dzenie nieważności decyzji o zawieszeniu go w czynnościach,
o wszczęciu dotyczącego jego osoby wyjaśniającego postępo-
wania administracyjnego i o nieawansowaniu go do grupy
zaszeregowania AD 11 w 2007 r. — Żądanie odszkodowania i
zadośćuczynienia.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

2) B. Nijs zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

(1) Dz.U. C 79 z 29.3.2008. str. 37.

Skarga wniesiona w dniu 29 maja 2008 r. — Bernard prze-
ciwko Europolowi

(Sprawa F-54/08)

(2008/C 223/118)

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

Stwierdzenie nieważności decyzji Europolu dotyczącej przedłu-
żenia umowy skarżącej jedynie o minimalny okres 9 miesięcy.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 31 lipca 2007 r.
dotyczącej przedłużenia umowy skarżącej jedynie do dnia
1 czerwca 2008 r., jak również decyzji wydanej w przed-
miocie zażalenia z dnia 29 lutego 2008 r.

— obciążenie Europolu kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 30 czerwca 2008 r. — Klug prze-
ciwko Europejskiej Agencji Leków

(Sprawa F-59/08)

(2008/C 223/119)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Bettina Klug (Wiesbaden, Niemcy) (przedsta-
wiciel: S. Zickgraf, adwokat)

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny sporządzonego
przez pozwaną za okres od dnia 31 grudnia 2004 r. do dnia 31
grudnia 2006 r. i zasądzenie od pozwanej odszkodowania oraz
wypłatę zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę.
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