C 340/34
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Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от
26 септември 2011 г. — Arnaldos Rosauro и др./Комисия
(Дело F-29/06) (1)
(Публична служба — Длъжностни лица — Назначаване
— Член 5, параграф 2 от приложение XIII към
Правилника — Вътрешни конкурси за преминаване в
категория, публикувани преди 1 май 2004 г. —
Кандидати, включени в списъците с резерви преди 1
май 2006 г. — Класиране в степен — Прилагане на
коефициент под 1 — Загуба на точките за повишение)
(2011/C 340/66)
Език на производството: френски
Страни
Жалбоподател: Andres Arnaldos Rosauro и др. (Брюксел,
Белгия) (представители: първоначално S. Rodrigues и A. Jaume,
впоследствие S. Rodrigues, и накрая S. Rodrigues, A. Blot и C.
Bernard-Glanz)

19.11.2011 г.

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и H.
Krämer)
Встъпила страна в подкрепа на исканията на ответника: Съвет
на Европейския съюз (представители: първоначално M. Arpio
Santacruz и M. Simm, впоследствие M. Bauer, J. Monteiro и
K. Zieleśkiewicz)
Предмет
Отмяна на решенията на Комисията, с които жалбоподателите
— длъжностни лица от категория B, преминали успешно
вътрешен конкурс за преминаване в категория, са назначени на
администраторски постове, доколкото с посочените решения се
осъществява класиране на жалбоподателите съгласно XIII към
Правилника за длъжностните лица, запазва се прилагането на
мултипликационен коефициент към техните възнаграждения и
техните точки за повишаване се премахват.
Диспозитив

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и H.
Krämer)

1. Отхвърля жалбата

Предмет

2. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Отмяна на решенията на Комисията, по силата на които жалбо
подателите — длъжностни лица от категория С, успешно
издържали вътрешен конкурс за преминаване в категория —
са назначени на степени В*3/В*4, запазват възнагражденията си
в размера, предшестващ промяната в категория в резултат от
прилагането на коефициент, и точките им за повишение се
нулират.

3. Съветът на Европейския съюз, в качеството му на встъпила
страна, понася направените от него разноски.

(1) ОВ C 131, 3.6. 2006 г., стр. 50

Диспозитив
1. Отхвърля жалбата.
2. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от
20 септември 2011 г. — De Buggenoms и др./Комисия
(Дело F-45/06 REV)

(1) ОВ C 121, 20.5.2006 г., стр. 19

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от
26 септември 2011 г. — Pino/Комисия
(Дело F-31/06) (1)
(Публична служба — Длъжностни лица — Назначаване
— Член 5, параграф 2 от приложение XIII към
Правилника за длъжностните лица — Вътрешен
конкурс за преминаване в категория, публикуван преди
1 май 2004 г. — Кандидат, включен преди 1 май 2006
г. в списъка на издържалите конкурса лица — Класиране
в степен — Прилагане на мултипликационнен
коефициент, по-малък от 1 — Загуба на точките за
повишаване)

(Публична служба — Производство — Молба за прераз
глеждане — Член 119 от Процедурния правилник на Съда
на публичната служба — Акт на Съда на публичната
служба — Молба за преразглеждане на определение за
заличаване вследствие на отказ от производство —
Сила на пресъдено нещо — Липса — Възражение за недо
пустимост, повдигнато служебно)
(2011/C 340/68)
Език на производството: френски
Страни
Молители: Sandrine De Buggenoms и др. (Hoeilaart, Белгия)
(представители: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz и A. Blot,
avocats)

(2011/C 340/67)
Език на производството: френски

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G.
Berscheid)

Жалбоподател: Marco Pino (Брюксел, Белгия) (представители: S.
Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Съвет на Евро
пейския съюз (представители: M. Bauer и J. Herrmann)

Страни

19.11.2011 г.
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Предмет на делото
Молба за преразглеждане на Определение на първи състав на
Съда на публичната служба от 16 септември 2010 г. по дело
F-45/06
Диспозитив на съдебното решение
1. Отхвърля молбата за преразглеждане като недопустима.

C 340/35

3. Съветът на Европейския съюз, встъпила страна в произ
водството за преразглеждане, понася направените от него
съдебни разноски.

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от
29 септември 2011 г. — Angé Serrano/Парламент
(Дело F-9/07) (1)

2. Подалите молбата за преразглеждане лица понасят
съдебните разноски на Европейската комисия.
3. Съветът на Европейския съюз като встъпила страна в
производството по преразглеждане понася направените от
него съдебни разноски.

(Публична служба — Длъжностни лица — Преминаване
в категория при действието на предишния правилник —
Преходни правила за класиране в степен към 1 май
2004 г. — Решение на Бюрото на Европейския
парламент от 13 февруари 2006 г. — Прекласиране,
основано на заплатите на длъжностните лица, полу
чаващи компенсаторна надбавка — Приложим
коефициент — Загуба на точките за повишаване —
Искане за обезщетение)
(2011/C 340/70)

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от
20 септември 2011 г. — Saintraint/Комисия
(Дело F-103/06 REV)
(Публична служба — Производство — Молба за прераз
глеждане — Член 119 от Процедурния правилник на Съда
на публичната служба — Решение на Съда на
публичната служба — Молба за преразглеждане,
отнасяща се до определение за заличаване вследствие на
отказ от съдебно производство — Сила на пресъдено
нещо — Липса — Недопустимост, констатирана
служебно)
(2011/C 340/69)
Език на производството: френски

Език на производството: френски
Страни
Жалбоподател: Pilar Angé Serrano (Люксембург, Люксембург)
(представител: É. Boigelot, avocat)
Ответник: Европейски парламент (представители: първоначално
C. Burgos и K. Zejdová, впоследствие L.G. Knudsen и K.
Zejdová)
Встъпила страна в подкрепа на ответника: Съвет на Евро
пейския съюз (представители: първоначално M. Simm и I.
Šulce, впоследствие K. Zieleśkiewicz, M. Bauer и J. Monteiro)

Страни
Жалбоподател: Antoine Saintraint (La Paz, Боливия) (предста
вители: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz и A. Blot, avocats)
Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G.
Berscheid)
Встъпила страна в подкрепа на ответника: Съвет на Евро
пейския съюз (представители: M. Bauer и J. Herrmann)

Предмет на делото
Отмяна на решението на Европейския парламент за прекла
сиране в степен B*6, стъпка 8 на жалбоподателката, която е
включена в списъка с резерви след вътрешен конкурс за преми
наване в категория преди влизането в сила на новия Правилник,
поради по-неблагоприятните разпоредби на този правилник —
Искане за обезщетение за вреди
Диспозитив

Предмет

1. Отхвърля жалбата.

Молба от жалбоподателя да бъде преразгледано определението
на първи състав на Съда на публичната служба от 16 септември
2010 г. по дело F-103/06

2. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Диспозитив

3. Като встъпила страна Съветът на Европейския съюз понася
направените от него съдебни разноски.

1. Отхвърля молбата за преразглеждане като недопустима.
2. Молителят в производството за преразглеждане понася
съдебните разноски, направени от Комисията.

(1) ОВ C 69, 24.3.2007 г., стр. 31.

