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Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att personaldomstolen ska
— ogiltigförklara parlamentets beslut att inte ta upp sökanden
på förteckningen över de tjänstemän som befordrats från
lönegrad AST 3 till lönegrad AST 4 i befordringsförfarandet
2009,
— som en följd av ogiltigförklaringen, företa en ny jämförelse
av kvalifikationer mellan sökanden och övriga kandidater i
befordringsförfarandet 2009 och befordra sökanden till lö
negrad AST 4 med retroaktiv verkan från den 1 januari
2009 samt betala ränta på förfallen lön med en räntesats
motsvarande Europiska centralbankens fastställda referens
ränta med tillägg av två procentenheter från och med den
1 januari 2009, och
— förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskost
naderna.

20.11.2010

med beaktande av de befordringar, årliga anpassningar och
löneökningar som har ägt rum efter denna tidpunkt och, i
den mån som det behövs, ogiltigförklara beslutet att avslå
sökandens klagomål,
— förplikta svaranden att betala ersättning som provisoriskt
fastställs till 13 218,24 euros för ekonomisk skada jämte
dröjsmålsränta enligt lag från och med det datum då dom
avkunnas, och
— förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Personaldomstolens beslut av den 16 september 2010 —
Block m.fl. och Knaul m.fl. mot kommissionen
(Förenade målen F-8/05 och F-10/05) (1)
(2010/C 317/91)

Talan väckt den 27 september 2010 — Van Asbroeck mot
kommissionen
(Mål F-88/10)
(2010/C 317/90)

Rättegångsspråk: franska
Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskriv
ning av målet.
(1) EUT C 115, 14/05/2005, s. 33–36.

Rättegångsspråk: franska
Parter
Sökande: Van Asbroeck (Dilbeek, Belgien) (ombud: advokaterna
S. Rodrigues, A. Blot och C. Bernard-Glanz)
Svarande: Europeiska kommissionen
Saken och beskrivning av tvisten
Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå
sökandens begäran om delvis ogiltigförklaring av kommissio
nens beslut av den 22 oktober 2008 om införande av kom
pensationsersättning för tjänstemän som har bytt tjänstekategori
före den 1 maj 2004, om omplacering av sökanden med retro
aktiv verkan från den 1 maj 2004 i lönegrad D*4/8 och om
rekonstruktion av sökandens karriär med beaktande av de be
fordringar, årliga anpassningar och löneökningar som har ägt
rum efter denna tidpunkt.
Sökandens yrkanden
Sökanden yrkar att personaldomstolen ska
— uppmana svaranden att uttryckligen ta ställning till den tablå
som sökanden har upprättat för att jämföra sökandens fak
tiska löneutveckling med den lön som sökanden skulle ha
haft om han inte hade bytt tjänstekategori före den 1 maj
2004,
— ogiltigförklara kommissionens beslut att avslå sökandens
begäran om avlägsnande av tredje meningen i artikel 1.3
kommissionens beslut av den 22 oktober 2008 om infö
rande av kompensationsersättning för tjänstemän som har
bytt tjänstekategori före den 1 maj 2004, om omplacering
av sökanden med retroaktiv verkan från den 1 maj 2004 i
lönegrad D*4/8 och om rekonstruktion av sökandens karriär

Personaldomstolens beslut av den 16 september 2010 —
Avendano m.fl. mot Kommissionen
(Mål F-45/06) (1)
(2010/C 317/92)
Rättegångsspråk: franska
Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskriv
ning av målet.
(1) EUT C 143 den 17/06/2006 p.39. (målet var ursprungligen registre
rat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer
T-xxx/xx och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol
genom beslut av den [datum]

Personaldomstolens beslut av den 16 september 2010 —
Baele e.a. mot kommissionen
(Mål F-70/06) (1)
(2010/C 317/93)
Rättegångsspråk: franska
Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskriv
ning av målet.
(1) EUT C 190, 12.8.2006, s. 36.

