
Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Rady ustalającej warunki
zatrudnienia skarżącego w zakresie, w jakim ogranicza czas
trwania umowy do dwóch lat i ustala jego zaszeregowanie do
grupy funkcyjnej III, grupy zaszeregowania 11, stopnia 1, a
także stwierdzenie niezgodności z prawem art. 88 WZIP w
zakresie w jakim zezwala na zawieranie kolejnych umów na
czas określony w ramach ogólnego limitu trzech lat.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie niezgodności z prawem art. 88 warunków
zatrudnienia innych pracowników w zakresie w jakim
zezwala na zawieranie kolejnych umów na czas określony w
ramach ogólnego limitu trzech lat;

— Stwierdzenie nieważności decyzji Rady ustalającej warunki
zatrudnienia skarżącego w zakresie w jakim ogranicza czas
trwania umowy do dwóch lat i ustala jego zaszeregowanie
do grupy funkcyjnej III, grupy zaszeregowania 11, stopnia 1;

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 15 października 2008 r. —
Notarnicola przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-85/08)

(2008/C 313/110)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Pietro Notarnicola (Luksemburg, Luksemburg)
(przedstawiciel: A. Gross, adwokat)

Strona pozwana: Trybunał Obrachunkowy

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej informującej
skarżącego o rozwiązaniu z nim umowy o pracę oraz przywró-
cenie go na stanowisko, a także zasądzenie od pozwanej
odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu poniesionej szkody i
krzywdy

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 16 lipca 2008 r. i w
związku z tym stwierdzenie nieważności decyzji z dnia
5 marca 2008 r. informującej skarżącego o rozwiązaniu z
nim umowy o pracę z dniem 15 kwietnia 2008 r.;

— przywrócenie skarżącego na stanowisko jako członka perso-
nelu tymczasowego z prawem do wynagrodzenia ze skut-
kiem wstecznym od dnia 16 kwietnia 2008 do dnia wydania
wyroku;

— subsydiarnie — zasądzenie od pozwanej kwoty 60 500 euro
tytułem naprawienia szkody i kwoty 5 000 euro tytułem
zadośćuczynienia za krzywdę

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia
4 września 2008 r. — Tsarnavas przeciwko Komisji

(Sprawa F-44/08) (1)

(2008/C 313/111)

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 158 z 21.6.2008, s. 28.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia
24 października 2008 r. — Klug przeciwko EMEA

(Sprawa F-59/08) (1)

(2008/C 313/112)

Język postępowania: niemiecki

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

(1) Dz.U. C 223 z 30.8.2008, s. 62.
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