
— 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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Żądania strony skarżącej 

— Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 1 marca 2010 r. 
wydanej przez dyrektora dyrekcji HR.B- Kluczowe sprawy 
dotyczące zasobów ludzkich 1: Przebieg kariery zawodowej, 
Dyrekcja generalna ds. zasobów ludzkich i bezpieczeństwa 
Komisji Europejskiej, działającego w charakterze organu 
powołującego, w sprawie zwolnienia skarżącego z dniem 
31 marca 2010 r.; 

— Stwierdzenie nieważności, w razie potrzeby, decyzji z dnia 
24 września 2010 r. oddalającej zażalenie; 

— W związku z powyższym, przywrócenie skarżącego w 
obowiązkach w charakterze urzędnika powołanego na czas 
nieokreślony z dniem 1 kwietnia 2010 r. oraz przyznanie 

mu od tego dnia wynagrodzenia w kwocie, którą powinien 
otrzymywać jako urzędnik powołany na czas nieokreślony 
wraz ze wszystkimi wynikającymi z tego uprawnieniami (w 
tym uprawnieniami emerytalnymi), szacowanej przez 
skarżącego na ustaloną tymczasowo i ex aequo et bono 
kwotę 39 600 EUR; 

— Zasądzenie od pozwanej ustalonej tymczasowo i ex aequo et 
bono kwoty 10 000 EUR, tytułem zadośćuczynienia za 
krzywdę; 

— Zasądzenie od pozwanej odsetek za zwłokę od wskazanych 
należnych kwot; 

— Obciążenie Komisji kosztami postępowania.
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