RO

C 340/34

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din
26 septembrie 2011 — Arnaldos Rosauro și alții/Comisia

19.11.2011

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și H.
Krämer, agenți)

(Cauza F-29/06) (1)
[Funcție publică — Funcționari — Numire — Articolul 5
alineatul (2) din anexa III la statut — Concursuri interne
de trecere într-o altă categorie publicate înainte de 1 mai
2004 — Candidați înscriși pe listele de rezervă înainte de 1
mai 2006 — Încadrare în grad — Aplicarea unui factor de
multiplicare subunitar — Pierderea punctelor de promovare]
(2011/C 340/66)
Limba de procedură: franceza
Părțile
Reclamanți: Andres Arnaldos Rosauro și alții (Bruxelles, Belgia)
(reprezentanți: inițial S. Rodrigues și A. Jaume, ulterior S.
Rodrigues, și, în final, S. Rodrigues, A. Blot și C. BernardGlanz, avocați)
Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și H.
Krämer, agenți)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene
(reprezentanți: inițial M. Arpio Santacruz și M. Simm, ulterior
M. Bauer, J. Monteiro și K. Zieleśkiewicz, agenți)

Obiectul
Anularea deciziei Comisiei de numire
funcționar din categoria B și laureat al unui
trecere într-o altă categorie, în funcția de
măsura în care prin aceasta se stabilește
mantului în temeiul anexei XIII la statut, se
la remunerațiile acestuia a unui factor de
revocă punctele sale de promovare

a reclamantului,
concurs intern de
administrator, în
încadrarea recla
menține aplicarea
multiplicare și se

Dispozitivul
1. Respinge acțiunea.
2. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Obiectul
Anularea deciziilor Comisiei de numire a reclamanților,
funcționari din categoria C și laureați ai unui concurs intern
de trecere într-o altă categorie, în gradele B*3/B*4, de
menținere a remunerațiilor acestora la nivelul anterior
schimbării categoriei ca urmare a aplicării unui coeficient de
multiplicare și de revocare a punctelor de promovare ale
acestora

3. Consiliul Uniunii Europene, în calitate de intervenient, suportă
propriile cheltuieli de judecată.

(1) JO C 131, 3.6.2006, p. 50.

Dispozitivul
1. Respinge acțiunea.
2. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 20 septembrie
2011 — De Buggenoms și alții/Comisia
(Cauza F-45/06 REV)

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din
26 septembrie 2011 — Pino/Comisia

(Funcție publică — Procedură — Cerere de revizuire —
Articolul 119 din Regulamentul de procedură al Tribunalului
— Decizie a Tribunalului — Cerere de revizuire privind o
ordonanță de radiere ca urmare a unei desistări — Autoritate
de lucru judecat — Inexistență — Inadmisibilitate ridicată din
oficiu)

(Cauza F-31/06) (1)

(2011/C 340/68)

[Funcție publică — Funcționari — Numire — Articolul 5
alineatul (2) din anexa III la statut — Concurs intern de
trecere într-o altă categorie publicat înainte de 1 mai 2004
— Candidat înscris pe lista de rezervă înainte de 1 mai 2006
— Încadrare în grad — Aplicarea unui factor de multiplicare
subunitar — Pierderea punctelor de promovare]

Limba de procedură: franceza

(1) JO C 121, 20.5.2006, p. 19.

Părțile
Reclamanți: Sandrine De Buggenoms și alții (Hoeilaart, Belgia)
(reprezentanți: S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz și A. Blot,
avocați)

(2011/C 340/67)
Limba de procedură: franceza

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și G.
Berscheid, agenți)

Reclamant): Marco Pino (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: S.
Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene
(reprezentanți: M. Bauer și J. Herrmann, agenți)

Părțile

19.11.2011
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Obiectul
Acțiune în revizuire introdusă de reclamanți împotriva
Ordonanței Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 16
septembrie 2010, în cauza F-45/06.

Dispozitivul
1. Respinge cererea de revizuire ca inadmisibilă.
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3. Consiliul Uniunii Europene, intervenient în procedura de revizuire,
suportă propriile cheltuieli de judecată.

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din
29 septembrie 2011 — Angé Serrano/Parlamentul
European
(Cauza F-9/7) (1)

2. Obligă revizuenții să plătească Comisiei Europene cheltuielile de
judecată.
3. Consiliul Uniunii Europene, intervenient în procedura de revizuire,
suportă propriile cheltuieli de judecată.

(Funcție publică — Funcționari — Trecere la o altă categorie
sub imperiul vechiului statut — Norme tranzitorii de
încadrare în grad la 1 mai 2004 — Decizia biroului Parla
mentului European din 13 februarie 2006 — Reîncadrare pe
baza salariului funcționarilor care beneficiază de o
indemnizație compensatorie — Factorul de multiplicare
aplicabil — Pierderea punctelor de promovare — Cerere de
despăgubire)
(2011/C 340/70)

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din
20 septembrie 2011 — Saintraint/Comisia
(Cauza F-103/06 REV)
(Funcție publică — Procedură — Cerere de revizuire —
Articolul 119 din Regulamentul de procedură al Tribunalului
— Decizie a Tribunalului — Cerere de revizuire privind o
ordonanță de radiere ca urmare a unei desistări — Autoritate
de lucru judecat — Inexistență — Inadmisibilitate ridicată din
oficiu)
(2011/C 340/69)
Limba de procedură: franceza

Limba de procedură: franceza
Părțile
Reclamantă: Pilar Angé Serrano (Luxemburg, Luxemburg) (repre
zentant: É. Boigelot, avocat)
Pârât: Parlamentul European (reprezentanți: inițial C. Burgos și
K. Zejdová, ulterior L. G. Knudsen și K. Zejdová, agenți)
Intervenient în susținerea pârâtului: Consiliul Uniunii Europene
(reprezentanți: inițial M. Simm și I. Šulce, ulterior K. Zieleś
kiewicz, M. Bauer și J. Monteiro, agenți)

Părțile
Reclamant: Antoine Saintraint (La Paz, Bolivia) (reprezentanți: S.
Rodrigues, C. Bernard-Glanz și A. Blot, avocați)

Obiectul

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și G.
Berscheid, agenți)

Anulare a deciziei Parlamentului European privind reîncadrarea
în gradul B*6, treapta a 8-a, a reclamantei care era înscrisă pe
lista de rezervă a unui concurs intern de trecere într-o altă
categorie anterior intrării în vigoare a noului Statut al
funcționarilor, în temeiul dispozițiilor mai puțin favorabile ale
acestuia — Cerere de daune interese

Intervenient în susținerea pârâtei: Consiliul Uniunii Europene
(reprezentanți: M. Bauer și J. Herrmann, agenți)

Dispozitivul
Obiectul

1. Respinge acțiunea.

Acțiune în revizuire introdusă de reclamant împotriva
Ordonanței Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 16
septembrie 2010, în cauza F-103/06.

2. Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

Dispozitivul

3. Consiliul Uniunii Europene, intervenient, suportă propriile chel
tuieli de judecată.

1. Respinge cererea de revizuire ca inadmisibilă.
2. Obligă revizuentul să plătească Comisiei Europene cheltuielile de
judecată.

(1) JO C 69, 24.3.2007, p. 31.

