
Skarga wniesiona w dniu 27 lutego 2009 r. — Meister 
przeciwko OHIM 

(Sprawa F-17/09) 

(2009/C 113/95) 

Język postępowania: niemiecki 

Strony 

Strona skarżąca: Herbert E. Meister (Alicante, Hiszpania) (przed
stawiciel: adwokat H.J. Zimmermann) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej zażalenie skarżą
cego w przedmiocie przydziału punktów awansu za 2008 r. 
oraz wniosek o naprawienie szkody, wynikającej z naruszenia 
zasady prawidłowej administracji zasobami ludzkimi. 

Żądania strony skarżącej 

Skarżący wnosi, aby 

— na podstawie art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego 
stwierdzono nieważność, mającej charakter incydentalny, 
decyzji przewodniczącego z dnia 20 grudnia 2008 r., odda
lającej złożone w trybie wewnętrznym zażalenie skarżącego 
z dnia 20 sierpnia 2008 r. 

— strona pozwana dokonała zapłaty kwoty pieniężnej na rzecz 
skarżącego tytułem naprawienia szkody w wysokości 
zależnej od uznania Sądu 

— strona pozwana została obciążona wszelkimi kosztami 
postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 2 marca 2009 r. — Merhzaoui 
przeciwko Radzie 

(Sprawa F-18/09) 

(2009/C 113/96) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Mohamed Merhzaoui (Bruksela, Belgia) (przed
stawiciel: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, adwo
kaci) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie przy
pisania skarżącemu ścieżki kariery w kategorii AST 1-7. Po 
drugie stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu 
skarżącego do grupy zaszeregowania AST 2 w ramach postę
powania w sprawie awansu za rok 2008 a także decyzji o 
awansowaniu do tej grupy zaszeregowania urzędników mniej 
na to zasługujących. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności ze skutkiem od dnia 1 maja 2006 
r. decyzji w sprawie przypisania skarżącemu ścieżki kariery 
w kategorii AST 1-7; 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o 
nieawansowaniu skarżącego do grupy zaszeregowania AST 
2 w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2008 i 
w razie potrzeby decyzji o awansowaniu do tej grupy zasze
regowania urzędników mniej na to zasługujących. 

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 6 marca 2009 r. — Lopez 
Sanchez przeciwko Radzie 

(Sprawa F-19/09) 

(2009/C 113/97) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Carolina Lopez Sanchez (Bruksela, Belgia) 
(przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis, E. 
Marchal) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącej 
do grupy zaszeregowania AST 3 w ramach postępowania w 
sprawie awansu za 2008 r. i w razie potrzeby decyzji o awan
sowaniu do tej grupy zaszeregowania urzędników na to mniej 
zasługujących. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o 
nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AST 3 
w ramach postępowania w sprawie awansu za 2008 r. i w 
razie potrzeby decyzji o awansowaniu do tej grupy zasze
regowania urzędników na to mniej zasługujących; 

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 9 marca 2009 r. — Juvyns 
przeciwko Radzie 

(Sprawa F-20/09) 

(2009/C 113/98) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Marc Juvyns (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: 
adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej
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Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego 
do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach postępowania w 
sprawie awansu za rok 2008 oraz w razie potrzeby, decyzji o 
awansowaniu do tej grupy urzędników o mniejszych osiągnię
ciach. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżą
cego do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach postępo
wania w sprawie awansu za rok 2008 oraz w razie 
potrzeby, decyzji o awansowaniu do tej grupy urzędników 
o mniejszych osiągnięciach; 

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 9 marca 2009 r. — De Benedetti- 
Dagnoni przeciwko Radzie 

(Sprawa F-21/09) 

(2009/C 113/99) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Rosangela De Benedetti-Dagnoni (Bruksela, 
Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.N. 
Louis, E. Marchal) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącej 
do grupy zaszeregowania AST 7 w ramach postępowania w 
sprawie awansu za 2008 r. i w razie potrzeby decyzji o awan
sowaniu do tej grupy zaszeregowania urzędników na to mniej 
zasługujących. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o 
nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AST 7 
w ramach postępowania w sprawie awansu za 2008 r. i w 
razie potrzeby decyzji o awansowaniu do tej grupy zasze
regowania urzędników na to mniej zasługujących; 

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 9 marca 2009 r. — Marie-Hélène 
Willigens przeciwko Radzie 

(Sprawa F-22/09) 

(2009/C 113/100) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Marie-Hélène Willigens (Glabais, Belgia) (przed
stawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, adwo
kaci) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o 
nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AST 7 w 
ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2008 i w razie 
potrzeby decyzji o awansowaniu do tej grupy zaszeregowania 
urzędników mniej na to zasługujących. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o 
nieawansowaniu skarżącej do grupy zaszeregowania AST 7 
w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2008 i w 
razie potrzeby decyzji o awansowaniu do tej grupy zasze
regowania urzędników mniej na to zasługujących. 

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 16 marca 2009 r. — Wagner- 
Leclercq przeciwko Radzie 

(Sprawa F-24/09) 

(2009/C 113/101) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Inge Wagner-Leclercq (Edegem, Belgia) (przed
stawiciele: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz, avocats) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji organu uprawnionego do 
mianowania opublikowanej w formie komunikatu dla personelu 
(CP) nr 75/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. ustanawiającej listę 
funkcjonariuszy grupy AST (ścieżka kariery I-11) wyznaczonych 
do awansu w roku 2008.
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