
Skarga wniesiona w dniu 8 grudnia 2008 r. — Pappas prze-
ciwko Komisji

(Sprawa F-101/08)

(2009/C 44/138)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Spyros A. Pappas (Bruksela, Belgia) (przedsta-
wiciel: adwokat L. Barattini)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Office Gestion et liquidation
des droits individuels (biura administracji i rozliczania upraw-
nień indywidualnych) ustalającej uprawnienia emerytalne skarżą-
cego oraz obliczenia lat uprawniających do emerytury do
uwzględnienia dla ustalenia tych uprawnień.

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji Office Gestion et
liquidation des droits individuels (biura administracji i rozli-
czania uprawnień indywidualnych) z dnia 6 lutego 2008 r.
ustalającej uprawnienia emerytalne skarżącego, jak również
decyzji z dnia 22 lutego 2003 r. i z dnia 27 lutego 2003 r.,
które określają lata uprawniające do emerytury do uwzględ-
nienia dla ustalenia uprawnień emerytalnych;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami
postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 23 grudnia 2008 r. — Katrakasas
przeciwko Komisji

(Sprawa F-103/08)

(2009/C 44/139)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Nicolas Katrakasas (Bruksela, Belgia) (przedstawi-
ciele: L. Levi, M. Vandenbussche, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej w
konkursie EPSO/AD/116/08 odmawiającej wpisania skarżącego
na listę kandydatów dopuszczonych do egzaminów pisemnych
oraz wszystkich decyzji wydanych w jej następstwie, włącznie z
listą rezerwową i wszystkimi decyzjami o powołaniu

Żądania strony skarżącej

— Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej w
konkursie EPSO/AD/116/08 z dnia 23 września 2008 r.
odmawiającej wpisania skarżącego na listę kandydatów
dopuszczonych do egzaminów pisemnych;

— stwierdzenie nieważności wszystkich decyzji wydanych w
następstwie decyzji z dnia 23 września 2008 r., włącznie z
listą rezerwową i wszystkimi decyzjami o powołaniu;

— obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 30 grudnia 2008 r. — Angelidis
przeciwko Parlementowi

(Sprawa F-104/08)

(2009/C 44/140)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Angel Angelidis (Luksemburg, Luksemburg)
(przedstawiciel: E. Boigelot, adwokat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności ogłoszenia o wolnym stanowisku
pracy nr 12564 z dnia 26 lutego 2008 r. wydanego przez prze-
wodniczącego Parlamentu Europejskiego dotyczącego obsa-
dzenia stanowiska dyrektora Dyrekcji Generalnej ds. Polityki
Wewnętrznej Unii — Dyrekcji D ds. Budżetu, jak również
rozpoczętego w wyniku tego ogłoszenia postępowania rekruta-
cyjnego. Stwierdzenie nieważności decyzji o odrzuceniu kandy-
datury skarżącego na stanowisko dyrektora ds. Budżetu Dyrekcji
Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej i o powołaniu na to stano-
wisko innego kandydata. Wreszcie żądanie odszkodowania i
zadośćuczynienia za poniesioną przez skarżącego szkodę mate-
rialną i doznaną krzywdę oraz powołania go do grupy zaszere-
gowania dyrektora „ad personam”.

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z
dnia 23 września 2008 r., a w konsekwencji ogłoszenia o
wolnym stanowisku pracy nr 12564 z dnia 26 lutego
2008 r. wydanego przez przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego dotyczącego obsadzenia stanowiska dyrektora
Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europej-
skiej — Dyrekcji D ds. Budżetu;

— w konsekwencji stwierdzenie nieważności rozpoczętego w
wyniku tego ogłoszenia postępowania rekrutacyjnego w
drodze przeniesienia lub awansu;
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