
Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2011 r. — Ahoua- 
N’Guetta i in. przeciwko Radzie 

(Sprawa T-193/11) 

(2011/C 152/55) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: Timothée Ahoua-N’Guetta (Abidżan, Wybrzeże 
Kości Słoniowej), Jacques André Monoko Daligou (Abidżan), 
Bruno Walé Ekpo (Abidżan), Félix Tano Kouakou (Abidżan), 
Hortense Sess (Abidżan) i Joséphine Suzanne Ebah (Abidżan) 
(przedstawiciel: adwokat J.C. Tchikaya) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2011/18/WPZiB z 
dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 
2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków 
ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej 
i rozporządzenia Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 
2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) 
nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki 
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i 
podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża 
Kości Słoniowej; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty przedstawione przez skarżących są 
co do zasady identyczne z tymi, które przedstawione zostały w 
sprawie T-118/11 Attey przeciwko Radzie lub do nich 
podobne. 

Skarga wniesiona w dniu 31 marca 2011 r. — Bro Grébé 
przeciwko Radzie 

(Sprawa T-194/11) 

(2011/C 152/56) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Strona skarżąca: Geneviève Bro Grébé (Abidżan, Wybrzeże Kości 
Słoniowej) (przedstawiciel: adwokat J.C. Tchikaya) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie nieważności decyzji Rady 2011/18/WPZiB z 
dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany decyzji Rady 
2010/656/WPZiB przedłużającej obowiązywanie środków 

ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej 
i rozporządzenia Rady (UE) nr 25/2011 z dnia 14 stycznia 
2011 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) 
nr 560/2005 nakładającego określone szczególne środki 
ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i 
podmiotom w związku z sytuacją w Republice Wybrzeża 
Kości Słoniowej w zakresie, w jakim dotyczą one strony 
skarżącej; 

— obciążenie Rady kosztami postępowania. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zarzuty i główne argumenty przytoczone przez stronę skarżącą 
są co do istoty identyczne z przytoczonymi w sprawie 
T-118/11 Attey przeciwko Radzie lub podobne do nich. 

Odwołanie wniesione w dniu 12 kwietnia 2011 r. przez 
kolegium przedstawicieli personelu EBI i in. od 
postanowienia wydanego w dniu 17 marca 2011 r. przez 
prezesa drugiej izby Sądu do spraw Służby Publicznej w 

sprawie F-95/10 Bömcke przeciwko EBI 

[Sprawa T-213/11 P(I)] 

(2011/C 152/57) 

Język postępowania: francuski 
Strony 

Wnoszący odwołanie: kolegium przedstawicieli personelu Europej
skiego Banku Inwestycyjnego (Luksemburg, Luksemburg), 
Marie-Christel Heger (Luksemburg), Jean-Pierre Bodson (Luksem
burg), Evangelos Kourgias (Senningerberg, Luksemburg), Manuel 
Sutil (Nondkeil, Francja) i Patrick Vanhoudt (Gonderange, 
Luksemburg) (przedstawiciele: adwokaci G. J. Wilson, A. Senes 
i B. Entringer) 

Druga strona postępowania: Eberhard Bömcke (Athus, Belgia) i 
Europejski Bank Inwestycyjny 

Żądania 

Wnoszący odwołanie wnosi do Sądu o: 

— zmianę postanowienia z dnia 17 marca 2011 r. prezesa 
drugiej izby Sądu do spraw Służby Publicznej; 

— stwierdzenie dopuszczalności i zasadności wniosku o 
dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta, 
przedstawionego w dniu 12 stycznia 2011 r. prezesowi i 
członkom Sądu do spraw Służby Publicznej i stwierdzenie, 
że strona wnosząca odwołanie staje się uczestnikiem 
procesu toczącego się pomiędzy Eberhardem BÖMCKE a 
Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w świetle bezpośred
niego interesu strony wnoszącej odwołanie bycia stroną 
postępowania, zgodnie z art. 109 i nast. regulaminu postę
powania przed Sądem do spraw Służby Publicznej Unii 
Europejskiej.
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