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Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste
kamer) van 26 september 2011 — Arnaldos Rosauro
e.a./Commissie

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J.
Currall en H. Krämer, gemachtigden)

(Zaak F-29/06) (1)

Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Raad van de Euro
pese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk: M. Arpio Santa
cruz en M. Simm, vervolgens M. Bauer, J. Monteiro en K.
Zieleśkiewicz, gemachtigden)

(Openbare dienst — Ambtenaren — Aanstelling — Artikel 5,
lid 2, van bijlage XIII bij het Statuut — Interne vergelijkende
onderzoeken voor de overgang van categorie die vóór 1 mei
2004 zijn bekendgemaakt — Kandidaten die vóór 1 mei 2006
op reservelijsten zijn geplaatst — Indeling in rang — Toe
passing van vermenigvuldigingsfactor lager dan 1 — Verlies
van bevorderingspunten)
(2011/C 340/66)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partijen: Andres Arnaldos Rosauro e.a. (Brussel, Bel
gië) (vertegenwoordigers: aanvankelijk S. Rodrigues en A. Jaume,
vervolgens S. Rodrigues, en, ten slotte, S. Rodrigues, A. Blot en
C. Bernard-Glanz, advocaten)
Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J.
Currall en H. Krämer, gemachtigden)
Voorwerp
Nietigverklaring van de besluiten van de Commissie waarbij
verzoekers, ambtenaren van de rang C en geslaagd voor een
intern vergelijkend onderzoek voor de overgang van categorie,
zijn aangesteld in de rangen B*3/B*4, hun bezoldiging, door
toepassing van een vermenigvuldigingscoëfficiënt, op het niveau
vóór hun verandering van categorie is gehandhaafd en hun
bevorderingspunten op nul zijn gesteld
Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.

Voorwerp
Nietigverklaring van de besluiten van de Commissie waarbij
verzoeker, ambtenaar van de categorie B en geslaagd voor een
intern vergelijkend onderzoek voor de overgang van categorie,
in een ambt van administrateur wordt aangesteld, voor zover
zijn indeling daarbij wordt vastgesteld krachtens bijlage XIII bij
het Statuut, op zijn bezoldiging nog steeds een vermenigvuldi
gingsfactor wordt toegepast en zijn bevorderingspunten op nul
worden gesteld
Dictum
1) Het beroep wordt verworpen.
2) Elke partij draagt haar eigen kosten.
3) De Raad van de Europese Unie, interveniënt, draagt zijn eigen
kosten.

(1) PB C 131 van 3.6.2006, blz. 50.

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste
kamer) van 20 september 2011 — De Buggenoms e.a./
Commissie

2) Elke partij zal haar eigen kosten dragen.
(1) PB C 121 van 20.5.2006, blz. 19.

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste
kamer) van 26 september 2011 — Pino/Commissie

(Zaak F-45/06 REV)
(Openbare dienst — Procedure — Verzoek om herziening —
Artikel 119 van het Reglement voor de procesvoering van het
Gerecht — Beslissing van het Gerecht — Verzoek om
herziening van een beschikking inzake doorhaling na afstand
van instantie — Gezag van gewijsde — Ontbreken —
Ambtshalve aangevoerde niet-ontvankelijkheid)
(2011/C 340/68)

(Zaak F-31/06) (1)
(Openbare dienst — Ambtenaren — Aanstelling — Artikel 5,
lid 2, van bijlage XIII bij het Statuut — Vergelijkend onder
zoek voor de overgang van categorie dat vóór 1 mei 2004 is
bekendgemaakt — Kandidaat die vóór 1 mei 2006 op reserve
lijst is geplaatst — Toepassing van vermenigvuldigingsfactor
lager dan 1 — Verlies van bevorderingspunten)
(2011/C 340/67)

Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partijen: Sandrine De Buggenoms e.a. (Hoeilaart, Bel
gië) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz en A.
Blot, advocaten)

Procestaal: Frans

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J.
Currall en G. Berscheid, gemachtigden)

Verzoekende partij: Marco Pino (Brussel, België) (vertegenwoordi
gers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Interveniënt aan de zijde van de verwerende partij: Raad van de
Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en J. Herrmann,
gemachtigden)

Partijen
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Voorwerp
Door de verzoekende partijen ingesteld beroep tot herziening
van de beschikking van de Eerste kamer van het Gerecht voor
ambtenarenzaken van 16 september 2010 in zaak F-45/06

C 340/35

3) De Raad van de Europese Unie, interveniënt, draagt zijn eigen
kosten.

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste
kamer) van 29 september 2011 — Angé Serrano/Parlement

Dictum
1) Het verzoek om herziening wordt afgewezen.
2) De tot herziening verzoekende partijen dragen de kosten van de
Europese Commissie.
3) De Raad van de Europese Unie, interveniënt, draagt zijn eigen
kosten.

(Zaak F-9/07) (1)
(Openbare dienst — Ambtenaren — Overgang van categorie
onder het oude Statuut — Overgangsregels voor indeling in
rang op 1 mei 2004 — Besluit van het bureau van het Euro
pees Parlement van 13 februari 2006 — Herindeling op basis
van salaris van ambtenaren die een compenserende vergoeding
genieten — Toepasselijke vermenigvuldigingsfactor — Verlies
van bevorderingspunten — Verzoek om schadevergoeding)
(2011/C 340/70)

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste
kamer) van 20 september 2011 — Saintraint/Commissie
(Zaak F-103/06 REV)
(Openbare dienst — Procedure — Verzoek om herziening —
Artikel 119 van het Reglement voor de procesvoering van het
Gerecht — Beslissing van het Gerecht — Verzoek om her
ziening van beschikking inzake doorhaling na afstand van
instantie — Gezag van gewijsde — Ontbreken — Ambts
halve aangevoerde niet-ontvankelijkheid)
(2011/C 340/69)
Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: Antoine Saintraint (La Paz, Bolivia) (vertegen
woordigers: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz en A. Blot,
advocaten)
Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J.
Currall en G. Berscheid, gemachtigden)
Interveniënt aan de zijde van verwerende partij: Raad van de Euro
pese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en J. Herrmann,
gemachtigden)

Procestaal: Frans
Partijen
Verzoekende partij: Pilar Angé Serrano (Luxemburg, Luxemburg)
(vertegenwoordiger: É. Boigelot, advocaat)
Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: aan
vankelijk C. Burgos en K. Zejdová, vervolgens L.G. Knudsen K.
Zejdová, gemachtigden)
Interveniënt aan de zijde van de verwerende partij: Raad van de
Europese Unie (vertegenwoordigers: aanvankelijk M. Simme en
I. Sulce, vervolgens K. Zieleskiewics, M. Bauer en J. Monteiro,
gemachtigden)

Voorwerp
Nietigverklaring van het besluit van het Europees Parlement
waarbij verzoekster, die vóór de inwerkingtreding van het
nieuwe Statuut op de reservelijst van een intern vergelijkend
onderzoek voor de overgang van categorie was geplaatst, op
grond van minder gunstige bepalingen van het Statuut in de
rang B*6, salaristrap 8, is heringedeeld — Vordering tot
schadevergoeding

Dictum
Voorwerp
Door de verzoekende partij ingediend verzoek om herziening
van de beschikking van de Eerste kamer van het Gerecht voor
ambtenarenzaken van 16 september 2010 in zaak F-103/06.

Dictum

1) Het beroep wordt verworpen.
2) Elke partij draagt haar eigen kosten.
3) De Raad van de Europese Unie, interveniënt, draagt zijn eigen
kosten.

1) Het verzoek om herziening wordt afgewezen.
2) De tot herziening verzoekende partij draagt de kosten van de
Commissie.

(1) PB C 69 van 24.3.2007, blz. 31.

