
— Obciążenie Trybunału Sprawiedliwości kosztami postępo
wania. 

Skarga wniesiona w dniu 2 listopada 2010 r. — AT 
przeciwko EACEA 

(Sprawa F-113/10) 

(2011/C 72/56) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: AT (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. 
Blot i C. Bernard-Glanz) 

Strona pozwana: Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i 
Sektora Audiowizualnego 

Przedmiot i opis sporu 

Żądanie, po pierwsze, stwierdzenia nieważności sprawozdania z 
przebiegu kariery zawodowej strony skarżącej za okres od dnia 
1 czerwca do dnia 31 grudnia 2008 r., po drugie, stwierdzenia 
nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania 
umów (AHCC) o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o pracę 
na czas określony ze stroną skarżącą oraz, po trzecie, żądania 
dotyczące naprawienia poniesionej szkody. 

Żądania strony skarżącej 

— żądanie stwierdzenia nieważności sprawozdania z przebiegu 
kariery zawodowej strony skarżącej przyjętego przez AHCC 
w dniu 29 października 2009 r.; 

— stwierdzenie nieważności decyzji AHCC z dnia 12 lutego 
2010 r. o wcześniejszym rozwiązaniu umowy o zatrud
nieniu strony skarżącej oraz, w razie potrzeby 

— stwierdzenie nieważności decyzji AHCC o oddaleniu zażaleń 
strony skarżącej na sprawozdanie z przebiegu kariery zawo
dowej za 2008 r. oraz decyzję o rozwiązaniu umowy; zasą
dzenie od EACEA kwoty nie niższej niż kwota wynagro
dzenia strony skarżącej (wraz ze wszystkimi dodatkami 
przewidzianymi w warunkach zatrudnienia innych pracow
ników) obliczonego od dnia odejścia ze stanowiska w dniu 
12 lutego 2010 r. do dnia ponownego przyjęcia do Agencji, 
które nastąpi wskutek stwierdzenia nieważności decyzji o 
rozwiązaniu umowy, tytułem naprawienia szkody zawo
dowej i finansowej, wraz z ustawowymi odsetkami za 
zwłokę liczonymi od dnia wydania wyroku; 

— zasądzenie od EACEA kwoty tymczasowo określonej na 
10 000 euro tytułem naprawienia szkody fizycznej, wraz z 

ustawowymi odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia 
wydania wyroku; 

— zasądzenie od EACEA kwoty określonej tymczasowo i ex 
aequo et bono na 50 000 euro tytułem zadośćuczynienia 
za krzywdę, wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę liczo
nymi od dnia wydania wyroku; 

— w każdym razie zasądzenie od EACEA kwoty określonej 
tymczasowo i ex aequo et bono na 10 000 euro tytułem 
naprawienia szkody spowodowanej przekroczeniem rozsąd
nego terminu sporządzenia sprawozdania z przebiegu 
kariery zawodowej za 2008 r., wraz z ustawowymi odset
kami za zwłokę liczonymi od dnia wydania wyroku; 

— obciążenie EACEA kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 15 listopada 2010 r. — AR 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-120/10) 

(2011/C 72/57) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: AR (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci 
S. Rodriguez, C. Bernard-Glanz i A. Blot) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji EPSO w sprawie wykluczenia 
skarżącego z postępowania w sprawie konkursu wewnętrznego 
COM/INT/EU2/10/AD5 dla administratorów posiadających 
obywatelstwo bułgarskie lub rumuńskie, ze względu na niepo
myślny wynik testów wstępnych, oraz decyzji w sprawie zaża
lenia zezwalającej skarżącemu na ponowne przystąpienie do 
testów wstępnych w ww. konkursie. 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności Europejskiego Urzędu Doboru 
Kadr (EPSO) z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wyklu
czenia skarżącego z konkursu wewnętrznego 
COM/INT/EU2/10/AD5, w celu umożliwienia skarżącemu 
przystąpienia do dalszych testów; 

— Stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez organ 
powołujący w dniu 3 sierpnia 2010 r. ze względu na to, 
że nie uwzględniono w niej w pełni zażalenia skarżącego;
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— Nakazanie Komisji, w razie potrzeby z zastosowaniem 
środka dowodowego lub środka organizacji postępowania, 
przedstawienia listy pytań oraz udzielonych odpowiedzi z 
testów, które przeprowadzono w Brukseli w dniu 5 marca 
2010 r. o godz. 13.00; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 15 grudnia 2010 r. — Bömcke 
przeciwko EBI 

(Sprawa F-127/10) 

(2011/C 72/58) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Eberhard Bömcke (Athus, Belgia) (przedstawiciel: 
adwokat D. Lagasse) 

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności wyboru przedstawiciela personelu EBI 
ogłoszonego w dniu 8 grudnia 2010 r. przez komisję wyborczą 
EBI 

Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności wyboru przedstawiciela ogółu 
personelu EBI ogłoszonego w dniu 8 grudnia 2010 r. 
przez komisję wyborczą EBI oraz decyzji komisji wyborczej 
EBI z dnia 10 grudnia 2010 r. oddalającej zażalenie wnie
sione przez skarżącego, zgodnie z art. 17 załącznika IV do 
konwencji dotyczącej reprezentacji personelu EBI, w dniu 9 
grudnia 2010 r. 

— obciążenie EBI kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 6 stycznia 2011 r. — Soukup 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-1/11) 

(2011/C 72/59) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Zdenek Soukup (Luksemburg, Luksemburg) 
(przedstawiciele: adwokaci E. Boigelot i S. Woog) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu otwartego 
EPSO/AD/144/09 o nieumieszczeniu nazwiska skarżącego na 
liście rezerwy kadrowej oraz decyzji o umieszczeniu na tej liście 
nazwiska innego kandydata, a także naprawienie poniesionej 
szkody i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu otwar
tego EPSO/AD/144/09 z dnia 27 kwietnia 2010 r. podjętej 
po ponownym zbadaniu egzaminu ustnego skarżącego i 
potwierdzającej jego wyniki, tj. ocenę niższą od wymaga
nego minimum i w konsekwencji decyzję o nieumieszczeniu 
jego nazwiska na liście rezerwy kadrowej; 

— stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursu otwar
tego EPSO/AD/144/09 o dopuszczeniu innego kandydata 
do egzaminów pisemnych i ustnych, a następnie o umiesz
czeniu jego nazwiska na liście rezerwy kadrowej tego 
konkursu; 

— stwierdzenie nieważności wszystkich czynności komisji 
konkursu poczynając od etapu, na którym wystąpiły ujaw
nione nieprawidłowości; 

— zasądzenie od pozwanej tytułem zadośćuczynienia za 
krzywdę oraz naprawienia szkody i uszczerbku w karierze 
kwoty 25 000 euro, z zastrzeżeniem podwyższenia lub 
obniżenia tej kwoty w toku postępowania, wraz odsetkami 
w wysokości 7 % w stosunku rocznym, poczynając od dnia 
28 czerwca 2010 r., tj. dnia wniesienia zażalenia; 

— obciążenie Komisji kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 7 stycznia 2011 r. — Descamps 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-2/11) 

(2011/C 72/60) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Eric Descamps (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: 
adwokaci L. Levi i A. Blot) 

Strona pozwana: Komisja Europejska 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie zwolnienia skarżą
cego po zakończeniu okresu próbnego oraz naprawienie 
krzywdy wyrządzonej ww. decyzją.
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