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Úřední věstník Evropské unie

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 26. září 2011
— Arnaldos Rosauro a další v. Komise

19.11.2011

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a H. Krämer,
zmocněnci)

(Věc F-29/06) (1)
(„Veřejná služba — Úředníci — Jmenování — Článek 5 odst.
2 příloha XIII služebního řádu — Vnitřní výběrové řízení na
změnu kategorie zveřejněné před 1. květnem 2004 — Kandi
dáti uvedení na seznamu vhodných kandidátů na zaměstnání
před 1. květnem 2006 — Zařazení do platové třídy — Použití
násobícího koeficientu nižšího než 1 — Ztráta bodů pro
povýšení“)
(2011/C 340/66)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobci: Andres Arnaldos Rosauro a další (Brusel, Belgie)
(zástupci: původně zastoupení S. Rodriguesem a A. Jaume,
poté S. Rodriguesem, a naposledy S. Rodriguesem, A. Blot a
C. Bernard-Glanzem, advokáty)
Žalovaná: Evropská komise (zástucpi: J. Currall a H. Krämer,
zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie
(zástupci: zastoupená původně M. Arpio Santacruzem a M.
Simmem, poté M. Bauerem, J. Monteirem a K. Zieleśkiewiczem,
zmocněnci)

Předmět věci
Zrušení rozhodnutí Komise, které jmenuje žalobce, úředníka
kategorie B a úspěšného účastníka vnitřního výběrového řízení
na postup do vyšší kategorie, na pracovní místo administrátora,
v rozsahu, v němž stanoví zařazení žalobce podle přílohy XIII
služebního řádu, zachovává pří jeho odměňování multiplikační
koeficient a ruší jeho body pro povýšení.

Výrok rozsudku
1) Žaloba se zamítá.

2) Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Předmět věci
Zrušení rozhodnutí Komise, kterými se jmenují žalobci, jež jsou
úředníky kategorie C a úspěšnými účastníky vnitřního výběro
vého řízení pro změnu kategorie, do platových tříd B*3/B*4, a
která z důvodu použití násobícího koeficientu zachovávají
odměňování na úrovni jako před změnou kategorie a ruší jejich
body pro povýšení

3) Rada Evropské unie, vedlejší účastnice, ponese vlastní náklady
řízení.

(1) Úř. věst. C 131, 3.6.2006, s. 50.

Výrok rozsudku
1) Žaloba se zamítá.
2) Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady.

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze
dne 20. září 2011 — De Buggenoms a další v. Komise
(Věc F-45/06 REV)

(1) Úř. věst. C 121, 20.5.2006, s. 19.

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 26. září 2011
— Pino v. Komise

(„Veřejná služba — Řízení — Návrh na obnovu řízení —
Článek 119 jednacího řádu Soudu — Rozhodnutí Soudu —
Návrh na obnovu řízení týkající se usnesení o vyškrtnutí věci
v důsledku zpětvzetí návrhu — Překážka věci rozsouzené —
Neexistence — Nepřípustnost zjištěná i bez návrhu“)

(Věc F-31/06) (1)

(2011/C 340/68)

(„Veřejná služba — Úředníci — Jmenování — Článek 5 odst.
2 přílohy XIII řádu — Vnitřní výběrové řízení na postup do
vyšší kategorie vyhlášené před 1. květnem 2004 — Kandidát
zapsaný na seznam vhodných kandidátů před 1. květnem
2006 — Zařazení do platové třídy — Použití multiplikačního
koeficientu nižšího než 1 — Ztráta bodů pro povýšení“)

Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobci: Sandrine De Buggenoms a další (Hoeilaart, Belgie)
(zástupci: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz a A. Blot, advokáti)

(2011/C 340/67)
Jednací jazyk: francouzština

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Berscheid,
zmocněnci)

Žalobce: Marco Pino (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A.
Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie
(zástupci: M. Bauer a J. Herrmann, zmocněnci)

Účastníci řízení

19.11.2011
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Úřední věstník Evropské unie

Předmět věci
Návrh na obnovu řízení podaný žalobci proti usnesení prvního
senátu Soudu pro veřejnou službu ze dne 16. září 2010 ve věci
F-45/06.
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3) Rada Evropské unie, vedlejší účastnice řízení podporující žalovanou,
ponese vlastní náklady řízení.

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze
dne 29. září 2011 — Angé Serrano v. Parlament

Výrok rozsudku
1) Návrh na obnovu řízení se odmítá jako nepřípustný.
2) Účastníci řízení, kteří podali návrh na obnovu řízení, nahradí
náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.
3) Rada Evropské unie, vedlejší účastnice řízení o obnově, ponese
vlastní náklady řízení.

(Věc F-9/07) (1)
(„Veřejná služba — Úředníci — Postup mezi kategoriemi
podle starého služebního řádu — Přechodná pravidla pro zařa
zování do platových tříd k 1. květnu 2004 — Rozhodnutí
předsednictva Evropského parlamentu ze dne 13. února
2006 — Přeřazení na základě platu úředníků majících
nárok na vyrovnávací příspěvek — Použitelný násobitel —
Ztráta bodů pro účely povýšení — Návrh na náhradu škody“)
(2011/C 340/70)
Jednací jazyk: francouzština

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze
dne 20. září 2011 — Saintraint v. Komise
(Věc F-103/06 REV)
(„Veřejná služba — Postup — Návrh na obnovu řízení —
Článek 119 jednacího řádu Soudu pro veřejnou službu —
Rozhodnutí Soudu pro veřejnou službu — Návrh na obnovu
řízení týkající se usnesení o vyškrtnutí věci po zpětvzetí žaloby
— Překážka věci rozsouzené — Neexistence — Nepřípustnost
projednaná z úřední povinnosti“)
(2011/C 340/69)
Jednací jazyk: francouzština
Účastníci řízení
Žalobce: Antoine Saintraint (La Paz, Bolívie) (zástupci: S. Rodri
gues, C. Bernard-Glanz a A. Blot, advokáti)
Žalovaná: Evropská komise (zástupci: J. Currall a G. Berscheid,
zmocněnci)
Vedlejší účastnice podporující žalovanou: Rada Evropské unie
(zástupci: M. Bauer a J. Herrmann, zmocněnci)

Účastníci řízení
Žalobkyně: Pilar Angé Serrano (Lucemburk, Lucembursko)
(zástupce: É. Boigelot, advokát)
Žalovaný: Evropský parlament (zástupkyně: původně zastoupený
C. Burgos a K. Zejdovou, poté L. G. Knudsen a K. Zejdovou,
zmocněnkyně)
Vedlejší účastnice podporující žalovaného: Rada Evropské unie
(zástupci: původně zastoupená M. Simm a I. Šulce, poté K.
Zieleśkiewicz, M. Bauerem a J. Monteirem, zmocněnci)

Předmět věci
Zrušení rozhodnutí Evropského parlamentu, kterým byla žalob
kyně, jejíž jméno bylo před vstupem v platnost nového služeb
ního řádu zapsáno na seznam kandidátů vhodných k přijetí
vytvořený na základě vnitřního výběrového řízení o postup
mezi kategoriemi, přeřazena do platové třídy B*6, stupně 8,
na základě méně příznivých ustanovení nového služebního
řádu — Návrh na náhradu škody.

Výrok rozsudku
1) Žaloba se zamítá.

Předmět věci
Návrh na obnovu řízení podaný žalobcem proti usnesení
prvního senátu Soudu pro veřejnou službu ze dne 16. září
2010 ve věci F-103/06

Výrok rozsudku

2) Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.
3) Rada Evropské unie, vedlejší účastnice, ponese vlastní náklady
řízení.

1) Návrh na obnovu řízení se odmítá jako nepřípustný.
(1) Úř. věst. C 69, 24.3.2007, s. 31.

2) Žalobci se ukládá náhrada nákladů řízení Komise.

