
Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącego 
za rok 2008; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 10 września 2010 r. — Scheefer 
przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-75/10) 

(2010/C 301/103) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Séverine Scheefer (Luksemburg, Luksemburg) 
(przedstawiciel: adwokat C. L'Hote-Tissier) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności odmownych decyzji pozwanej doty
czących wydania decyzji z uzasadnieniem w sprawie sytuacji 
prawnej skarżącej i wreszcie zmiany kwalifikacji umowy 
członka personelu tymczasowego na zatrudnienie na czas 
nieokreślony, zgodnie z art. 8 ust. 1 WZIP, oraz naprawienie 
szkody poniesionej przez skarżącą. 

Żądania strony skarżącej 

— Zawieszenie postępowania w oczekiwaniu na wydanie orze
czenia w sprawie F-105/09 zawisłej przed Sądem do spraw 
Służby Publicznej Unii Europejskiej; 

— w przeciwnym razie, stwierdzenie nieważności decyzji z 
dnia 11 lutego 2010 r. i z dnia 10 czerwca 2010 r., na 
mocy których Parlament odmówił, odsyłając po prostu do 
swego pisma z dnia 12 października 2009 r., wydania 
decyzji z uzasadnieniem w sprawie jej sytuacji prawnej i 
wreszcie odmówił, pomimo dwóch kolejnych przedłużeń, 
zmiany kwalifikacji umowy członka personelu tymczaso
wego na umowę na czas nieokreślony; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 12 
lutego 2009 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 12 
października 2009 r.; 

— stwierdzenie nieważności kwalifikacji prawnej umowy 
początkowej oraz daty jej wygaśnięcia ustalonej na 31 
marca 2009 r.; 

— tym samym, zmiana kwalifikacji zatrudnienia skarżącej na 
zatrudnienie na czas nieokreślony; 

— naprawienie szkody poniesionej przez skarżącą w związku z 
zachowaniem Parlamentu; 

— pomocniczo i gdyby Sąd przyjął niemożliwe rozwiązanie, że 
pomimo nawiązania zatrudnienia na czas nieokreślony, 
stosunek pracy ustał — co jest nie do przyjęcia — przy
znanie odszkodowania za rozwiązanie umowy z naduży
ciem prawa; 

— pomocniczo i gdyby Sąd przyjął niemożliwe rozwiązanie, że 
zmiana kwalifikacji nie jest możliwa — co jest nie do przy
jęcia — przyznanie odszkodowania za szkodę poniesioną 
przez skarżącą w związku z niezgodnym z prawem zacho
waniem Parlamentu Europejskiego; 

— zastrzeżenie dla strony skarżącej wszelkich innych praw, 
środków, zarzutów i skarg, a w szczególności zasądzenie 
od Parlamentu odszkodowania w związku z poniesioną 
szkodą; 

— obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępo
wania. 

Skarga wniesiona w dniu 10 września 2010 r. — Colart i 
in. przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-76/10) 

(2010/C 301/104) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Philippe Colart (Bastogne, Belgia) i inni (przed
stawiciel: adwokat C. Mourato) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności sprostowania do odcinków z wyna
grodzenia skarżących za okres od lipca do grudnia 2009 r. oraz 
odcinków z wynagrodzenia sporządzonych po 1 stycznia 2010 
r. w ramach corocznego dostosowania wynagrodzeń i emerytur 
urzędników i innych pracowników na podstawie rozporzą
dzenia Rady (UE, Euratom) nr1296/2009 z dnia 23 grudnia 
2009 r.
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Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności odcinków z wynagrodzenia RG 
2009 (zaległe wynagrodzenie po dostosowaniu za okres 
od lipca do grudnia 2009 r.) oraz odcinków z wynagro
dzenia od stycznia 2010 r. w zakresie, w jakim odcinki te 
stosują stawkę dostosowawczą 1,85 %, zamiast 3,70 % na 
podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 
nr1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r., utrzymując w 
mocy skutki tych odcinków do chwili wydania nowych 
odcinków, w których w sposób właściwy zostaną zastoso
wane art. 65, 65a regulaminu pracowniczego oraz art. 1 i 3 
załącznika XI do regulaminu pracowniczego (wersja z 
2010 r.); 

— obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępo
wania. 

Skarga wniesiona w dniu 13 września 2010 r. — Arroyo 
Redondo przeciwko Komisji 

(Sprawa F-77/10) 

(2010/C 301/105) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Fernando Arroyo Redondo (Luksemburg, 
Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci E. Boigelot i S. Woog) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o niewpi
saniu skarżącego na listę urzędników awansowanych do grupy 
zaszeregowania AD10 w ramach postępowania w sprawie 
awansu za rok 2009. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, ogłoszonej w dniu 
20 listopada 2009 r., o niewpisaniu skarżącego na listę 
urzędników awansowanych z grupy zaszeregowania AD9 
do grupy zaszeregowania AD10 w ramach postępowania 
w sprawie awansu za rok 2009; 

— w rezultacie tego stwierdzenia nieważności przeprowadzenie 
nowego porównania osiągnięć skarżącego z osiągnięciami 
innych kandydatów w ramach postępowania w sprawie 
awansu za rok 2009 i przyznanie skarżącemu awansu do 
grupy zaszeregowania AD10 ze skutkiem wstecznym od 
dnia 1 marca 2009 r. oraz zasądzenie odsetek od zaległych 
kwot wynagrodzenia według stopy ustalonej przez Euro
pejski Bank Centralny dla głównych operacji refinansowania, 

począwszy od dnia 1 marca 2009 r., podwyższonej o dwa 
punkty, jednakże bez kwestionowania awansu innych awan
sowanych urzędników, których nazwiska widnieją na liście 
ogłoszonej w dniu 20 listopada 2009 r.; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 18 września 2010 r. — Antelo 
Sanchez i in. przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-78/10) 

(2010/C 301/106) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Pilar Antelo Sanchez (Bruksela, Belgia) i in. 
(przedstawiciel: adwokat M. Casado Garcia-Hirschfeld) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej zawartej w 
odcinkach wynagrodzenia skarżących o ograniczeniu dostoso
wania ich miesięcznych wynagrodzeń od lipca 2009 r. do inde
ksacji wynoszącej 1,85% w ramach rocznego dostosowania 
wynagrodzeń urzędników i innych członków personelu na 
podstawie rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1296/2009 
z dnia 23 grudnia 2009 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie w 
jakim ustala ona stopień indeksacji wynagrodzeń na 1,85% 
w ramach wykonania rozporządzenia Rady (UE, Euratom) 
nr 1296/2009 z dnia 23 grudnia 2009 r. dostosowującego 
ze skutkiem od dnia 1 lipca 2009 r. wynagrodzenia i 
emerytury urzędników i innych pracowników Unii Europej
skiej, a także współczynniki korygujące stosowane w odnie
sieniu do wynagrodzeń i emerytur; 

— zasądzenie na rzecz skarżących odsetek za zwłokę ustalo
nych w oparciu o stopę procentową Europejskiego Banku 
Centralnego w odniesieniu do całości kwot odpowiadających 
różnicy między wynagrodzeniem zawartym w odcinkach 
wynagrodzenia od stycznia 2010 r. i tym, które powinno 
przysługiwać za okres od lipca 2009 r. do grudnia 2009 r. i 
okres późniejszy aż do chwili prawidłowego dostosowania 
wynagrodzeń; 

— obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępo
wania.
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