
Postanowienie Trybunału z dnia 28 listopada 2008 r. —
Philippe Combescot przeciwko Komisji Wspólnot

Europejskich

(Sprawa C-525/07 P) (1)

(Odwołanie — Urzędnicy — Sprawozdanie z przebiegu
kariery zawodowej — Obowiązek wsparcia — Molestowanie
— Zadośćuczynienie — Odwołanie w części oczywiście niedo-

puszczalne i w części oczywiście bezzasadne)

(2009/C 69/21)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Philippe Combescot (przedstawiciele:
A. Maritati i V. Messa, avvocati)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele J. Currall, pełnomocnik i S. Corongiu, avocat)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba)
wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-249/04
Combescot przeciwko Komisji, w którym Sąd oddalił żądania,
po pierwsze, stwierdzenia bezprawności zachowania przełożo-
nych skarżącego, stwierdzenia prawa skarżącego do wsparcia i
stwierdzenia nieważności sprawozdania przebiegu jego kariery
zawodowej za okres od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia
2002 r., i po drugie, zasądzenia zadośćuczynienia z tytułu
krzywd jakoby doznanych przez skarżącego

Sentencja

1) Odwołanie zostaje w części odrzucone i w części oddalone.

2) P. Combescot zostaje obciążony kosztami postępowania
odwoławczego.

(1) Dz.U. C 37 z 9.2.2008.

Postanowienie Trybunału z dnia 28 listopada 2008 r. —
Philippe Combescot przeciwko Komisji Wspólnot

Europejskich

(Sprawa C-526/07 P) (1)

(Odwołanie — Urzędnicy — Obsadzenie stanowiska szefa
przedstawicielstwa w Kolumbii — Wyłączenie z konkursu —
Żądanie zadośćuczynienia — Określenie zakresu krzywdy —
Odwołanie w części oczywiście niedopuszczalne i w części oczy-

wiście bezzasadne)

(2009/C 69/22)

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Philippe Combescot (przedstawiciele:
A. Maritati i V. Messa, avvocati)

Druga strona postępowania: Komisja Wspólnot Europejskich
(przedstawiciele J. Currall, pełnomocnik i S. Corongiu, avocat)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu Pierwszej Instancji (druga izba)
wydanego w dniu 12 września 2007 r. w sprawie T-250/04
Combescot przeciwko Komisji, w którym Sąd stwierdził jedynie
wystąpienie krzywdy moralnej, oddalając żądania skarżącego
dotyczące stwierdzenia niezgodności z prawem decyzji o wyłą-
czeniu go z konkursu zorganizowanego w celu obsadzenia
stanowiska szefa przedstawicielstwa w Kolumbii, stwierdzenia
nieważności odnośnej procedury konkursowej oraz decyzji o
obsadzeniu odnośnego stanowiska oraz zadośćuczynienia za
inne rodzaje krzywd podnoszonych przez skarżącego

Sentencja

1) Odwołanie zostaje w części odrzucone i w części oddalone.

2) P. Combescot zostaje obciążony kosztami postępowania
odwoławczego.

(1) Dz.U. C 37 z 9.2.2008.
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