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Skarga wniesiona w dniu 24 lipca 2008 r. — Sevenier prze-
ciwko Komisji

(Sprawa F-62/08)

(2008/C 247/50)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Roberto Sevenier (Paryż, Francja) (przedstawiciel:
E. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Uchylenie decyzji Komisji, w której odrzucony został wniosek
skarżącego mający na celu po pierwsze cofnięcie jego rezygnacji,
po drugie zwołanie komisji lekarskiej i w konsekwencji żądanie
przywrócenia skarżącego do pracy w Komisji Europejskiej
odtwarzając jednocześnie ścieżkę jego kariery od dnia złożenia
przez niego rezygnacji.

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji Komisji z dnia 24 września 2007 r. w
zakresie w jakim odrzuca ona wniosek skarżącego mający
na celu po pierwsze cofnięcie jego rezygnacji z dnia
19 października 1983 r. i po drugie zwołanie komisji lekar-
skiej;

— w konsekwencji przywrócenie skarżącego do pracy w
Komisji Europejskiej odtwarzając jednocześnie ścieżkę jego
kariery od dnia 19 października 1983 r.;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Skarga wniesiona w dniu 18 lipca 2008 r. — Christoph i in.
przeciwko Komisji

(Sprawa F-63/08)

(2008/C 247/51)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eugen Christoph (Liggiano, Włochy) i inni
(przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal,
adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji określających warunki zatrud-
nienia skarżących, w zakresie w jakim czas trwania umów o
pracę lub ich przedłużenia jest ograniczony do określonego
okresu.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji określających
warunki zatrudnienia skarżących w charakterze pracow-
ników kontraktowych w rozumieniu WZIPW, a konkretnie
w zakresie w jakim ograniczają one umowy skarżących do
określonego okresu;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Skarga wniesiona w dniu 29 lipca 2008 r. — Nijs prze-
ciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-64/08)

(2008/C 247/52)

Język postępowania: francuski

Strony

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

Strona pozwana: Europejski Trybunał Obrachunkowy

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego o
wyznaczeniu osoby oceniającej oraz osoby sprawdzającej ocenę
a także żądanie odszkodowania z tytułu poniesionych strat
spowodowanych wydaniem tej decyzji.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji Sekretarza Generalnego
Trybunału Obrachunkowego o wyznaczeniu Dyrektora
Tłumaczeń jako osoby oceniającą skarżącego oraz siebie
jako osoby sprawdzającej ocenę;

— zasądzenie od Trybunału Obrachunkowego na rzecz skarżą-
cego kwoty 25 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za
doznaną krzywdę;

— obciążenie Trybunału Obrachunkowego kosztami postępo-
wania.
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