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Skarga wniesiona w dniu 22 września 2008 r. — Locchi
przeciwko Komisji

(Sprawa F-78/08)

(2008/C 301/128)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Carlo Locchi (Besozzo, Włochy) (przedstawiciel:
F. Parrat, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji wykluczającej skarżącego z
listy urzędników zakwalifikowanych do procedury certyfikacji w
postępowaniu w 2007 r. a także stwierdzenie nieważności
decyzji Komisji C(2007) 5694 z dnia 20 listopada 2007 r. w
sprawie ogólnych przepisów wykonawczych art. 45a regulaminu
pracowniczego.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji, w której skarżący został
pominięty na ostatecznej liście kandydatów zakwalifikowa-
nych do procedury certyfikacji w 2007 r. i w konsekwencji
decyzji, w której skarżący został również pominięty na liście
kandydatów zakwalifikowanych, którzy otrzymali największą
liczbę punktów, a także na liście kandydatów dopuszczo-
nych do procedury certyfikacji;

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji C(2007) 5694 z
dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogólnych przepisów
wykonawczych art. 45a regulaminu pracowniczego;

— w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji oddala-
jącej zażalenie;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę-
powania.

Skarga wniesiona w dniu 3 października 2008 r. —
Ackerman i in. przeciwko EBI

(Sprawa F-79/08)

(2008/C 301/129)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Lucie Ackerman (Strasburg, Francja) i inni
(przedstawiciel: L. Lévi, adwokat)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Uchylenie informacji o emeryturze skarżących za miesiąc luty
2008 r., w zakresie w jakim stosują one roczną korektę za rok
2007 z mocą wsteczną od 1 stycznia 2008 r. zamiast od 1 lipca
2007 r. i w konsekwencji obciążenie EBI wypłatą wyrównania
emerytury stosując roczną korektę za rok 2007, wyrównania
będącego konsekwencją zastosowania rocznej korekty za rok
2007 względem kwot emerytury, które będą wypłacane od
stycznia 2009 r. i odsetek za zwłokę od należnych kwot
wyrównań aż do całkowitej wypłaty należnych sum.

Żądania strony skarżącej

— Uchylenie informacji o emeryturze skarżących za miesiąc
luty 2008 r., w zakresie w jakim stosują one roczną korektę
za rok 2007 z mocą wsteczną od 1 stycznia 2008 r. zamiast
od 1 lipca 2007 r. i w razie konieczności stwierdzenie
nieważności pisma z dnia 13 lutego 2008 r., które strona
pozwana skierowała do skarżących;

22.11.2008C 301/66 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL


