
Skarga wniesiona w dniu 17 września 2010 r. — Dubus 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-79/10) 

(2010/C 301/107) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Charles Dubus (Tervuren, Belgia) (przedstawi
ciele: adwokaci E. Boigelot i S. Woog) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o 
nieuwzględnieniu skarżącego na liście urzędników otrzymują
cych awans do grupy zaszeregowania AST4/C w ramach postę
powania w sprawie awansów za 2009 r. i żądanie zadośćuczy
nienia za krzywdę. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji Komisji opublikowanej w 
dniu 20 listopada 2009 r. o nieuwzględnieniu skarżącego na 
liście urzędników otrzymujących awans do grupy zaszere
gowania AST4/C w ramach postępowania w sprawie 
awansów za 2009 r.; 

— w efekcie tego stwierdzenia nieważności przeprowadzenie 
nowej analizy porównawczej wyników w pracy skarżącego 
i innych kandydatów w ramach postępowania w sprawie 
awansów za 2009 r. i przyznanie skarżącemu awansu do 
grupy AST4/C ze skutkiem wstecznym od dnia 1 stycznia 
2009 r. wraz z odsetkami za zaległe wynagrodzenie w 
wysokości ustalonej przez Europejski Bank Centralny dla 
podstawowych operacji refinansowania naliczanymi od 
dnia 1 stycznia 2009 r. powiększonymi o dwa punkty 
procentowe bez wywoływania ujemnych skutków wobec 
innych urzędników, którzy otrzymali awans i których 
nazwiska znajdują się na liście opublikowanej w dniu 20 
listopada 2009 r.; 

— nakazanie Komisji zapłaty na rzecz skarżącego kwoty 3 500 
EUR tytułem zadośćuczynienia za krzywdę wynikającą z 
nieotrzymania awansu w dniu 1 stycznia 2009 r. z zastrze 
żeniem możliwości powiększenia tej kwoty w trakcie postę
powania; 

— obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 24 września 2010 r. — 
Praskevicius przeciwko Parlamentowi 

(Sprawa F-81/10) 

(2010/C 301/108) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Vidas Praskevicius (Luksemburg, Luksemburg) 
(przedstawiciele: adwokaci P. Nelissen Grade i G. Leblanc) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o niewpi
saniu skarżącego na listę urzędników awansowanych do grupy 
zaszeregowania AD6 w ramach postępowania w sprawie 
awansu za rok 2009 i żądanie zadośćuczynienia za doznaną 
krzywdę. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 21 czerwca 2010 r. oddalającej zażalenie skarżącego; 

— stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 24 listopada 2009 
r., doręczonej w dniu 2 grudnia 2009 r., o niewpisaniu 
skarżącego na listę urzędników awansowanych do grupy 
zaszeregowania AD6 w ramach postępowania w sprawie 
awansu za rok 2009; 

— wskazanie organowi powołującemu skutków stwierdzenia 
nieważności zaskarżonych decyzji, a w szczególności zasze
regowania do grupy AD6, jak również awansu do grupy 
zaszeregowania AD6 ze skutkiem wstecznym od dnia, w 
którym powinien on był nastąpić, czyli od dnia 1 stycznia 
2009 r.; 

— zasądzenie na rzecz skarżącego zadośćuczynienia w wyso
kości 500 EUR za doznaną krzywdę; 

— obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.
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