
Skarga wniesiona w dniu 6 sierpnia 2008 r. — Brigitte
Knöll przeciwko Europolowi

(Sprawa F-69/08)

(2008/C 285/101)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Brigitte Knöll (Hochheim, Niemcy) (przedsta-
wiciel: P. de Casparis, adwokat)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 4 października 2007 r.,
w drodze której Europol poinformował skarżącą o braku możli-
wości zaoferowania jej stałego zatrudnienia.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 4 października
2007 r., w drodze której strona pozwana poinformowała
skarżącą o braku możliwości zaoferowania jej stałego
zatrudnienia a także decyzji z dnia 29 kwietnia 2008 r.
odrzucającej zażalenie złożone na pierwszą z decyzji oraz
decyzji z dnia 12 czerwca 2008 r. będącej kontynuacją
decyzji z dnia 4 października 2007 r.;

— obciążenie Europolu kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 1 września 2008 r. — Aparicio i
in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-75/08)

(2008/C 285/102)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jorge Aparicio (Antiguo Cuscatlán, Salwador) i
inni (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E.
Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze niezgodność z prawem art. 5 pkt 1 lit. d) regula-
minu pracowniczego dotyczącego postępowania rekrutacyjnego

pracowników kontraktowych 3a i po drugie stwierdzenie
nieważności decyzji EPSO o niewpisaniu skarżących na listę
laureatów i w bazie danych w ramach postępowania rekrutacyj-
nego CAST 27/Relex.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie niezgodności z prawem art. 5 pkt 1 lit. d) regu-
laminu pracowniczego dotyczącego postępowania rekruta-
cyjnego pracowników kontraktowych 3a;

— stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o niewpisaniu
skarżących na listę laureatów i w bazie danych w ramach
postępowania rekrutacyjnego CAST 27/Relex;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Skarga wniesiona w dniu 18 września 2008 r. — Behmer
przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-76/08)

(2008/C 285/103)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Joachim Behmer (Bruksela, Belgia) (przedstawi-
ciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego
do grupy zaszeregowania AD 13 w ramach postępowania w
sprawie awansu za rok 2007.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżą-
cego do grupy zaszeregowania AD 13 w ramach postępo-
wania w sprawie awansu za rok 2007;

— obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępo-
wania.
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