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Personalerettens dom (Første Afdeling) af 26. september
2011 — Arnaldos Rosauro m.fl. mod Kommisionen

19.11.2011

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og H. Krämer,
som befuldmægtigede)

(Sag F-29/06) (1)
(Personalesag — tjenestemænd — udnævnelse — artikel 5,
stk. 2, i bilag XIII til vedtægten — interne udvælgelsesprøver
med henblik på overgang til en anden kategori offentliggjort
før den 1. maj 2004 — ansøgere opført på reservelisten før
den 1. maj 2006 — indplacering i lønklasse — anvendelse af
en multiplikationsfaktor på mindre end 1 — fortabelse af
forfremmelsespoint)
(2011/C 340/66)
Processprog: fransk
Parter
Sagsøgere: Andres Arnaldos Rosauro m.fl. (Bruxelles, Belgien)
(først ved advokaterne S. Rodrigues og A. Jaume, dernæst ved
S. Rodrigues, og endelig ved S. Rodrigues, A. Blot og C.
Bernard-Glanz)
Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og H. Krämer,
som befuldmægtigede)
Sagens genstand
Påstand om annullation af Kommissionens afgørelser, hvorved
sagsøgerne, der er tjenestemænd i kategori C, og som bestod en
intern udvælgelsesprøve med henblik på overgang til en anden
kategori, udnævnes til lønklasse B*3/B*4, opretholder deres
vederlag på niveauet forud for ændringen af kategori som
følge af anvendelsen af en multiplikationskoefficient, og deres
forfremmelsespoint nulstilles.

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske
Union (først ved M.Arpio Santacruz og M. Simm, derefter ved
M. Bauer, J. Monteiro og K. Zieleśkiewicz, som befuldmægti
gede)

Sagens genstand
Påstand om annullation af Kommissionens afgørelser, hvorved
sagsøgeren, der er tjenestemand i kategori B, og som bestod en
intern udvælgelsesprøve med henblik på overgang til en anden
kategori, udnævnes til fuldmægtig, for så vidt som sagsøgerens
indplacering herved fastsættes i medfør af bilag XIII til
vedtægten, der fortsat anvendes en multiplikationsfaktor ved
fastsættelsen af hans vederlag, og hans forfremmelsespoint
nulstilles.

Konklusion
1) Europa-Kommissionen frifindes.
2) Hver part bærer sine egne omkostninger.
3) Rådet for Den Europæiske Union, der er interveneret i sagen,
bærer sine egne omkostninger.

(1) EUT C 131 af 3.6.2006, s. 50.

Konklusion
1) Europa-Kommissionen frifindes.
2) Hver part bærer sine egne omkostninger.

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 20. september
2011 — De Buggenoms m.fl. mod Kommissionen

(1) EUT C 121 af 20.5.2006, s. 19.

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 26. september
2011 — Pino mod Kommissionen
(Sag F-31/06) (1)
(Personalesag — tjenestemænd — udnævnelse — artikel 5,
stk. 2, i bilag XIII til vedtægten — intern udvælgelsesprøve
med henblik på overgang til en anden kategori offentliggjort
før den 1. maj 2004 — ansøger opført på reservelisten før
den 1. maj 2006 — indplacering i lønklasse — anvendelse af
en multiplikationsfaktor på mindre end 1 — fortabelse af
forfremmelsespoint)

(Sag F-45/06 REV)
(Personalesag — retspleje — begæring om genoptagelse —
artikel 119 i Rettens procesreglement — Rettens afgørelse —
begæring om genoptagelse vedrørende en kendelse om slettelse
efter ophævelse af sagen — retskraft — foreligger ikke —
formalitetsindsigelse rejst af ex-officio)
(2011/C 340/68)
Processprog: fransk
Parter
Sagsøgere: Sandrine De Buggenoms m.fl. (Hoeilaart, Belgien) (ved
advokaterne S. Rodrigues, C. Bernard-Glanz og A. Blot)

(2011/C 340/67)
Processprog: fransk

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og G. Berscheid,
som befuldmægtigede)

Sagsøger: Marco Pino (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne S.
Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske
Union (ved M. Bauer og J. Herrmann, som befuldmægtigede)

Parter

19.11.2011

DA

Den Europæiske Unions Tidende

Sagens genstand
Sagsøgerens begæring om genoptagelse af Personalerettens
kendelse (Første Afdeling) af 16. september 2010 i sag F-45/06.

Konklusion
1) Begæringen om genoptagelse tages ikke til følge.
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3) Rådet for Den Europæiske Union, intervenient i sagen om genop
tagelse, bærer sine egne omkostninger.

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 29. september
2011 — Angé Serrano mod Parlamentet
(Sag F-9/07) (1)

2) De parter, der har begæret genoptagelse, betaler Europa-Kommis
sionens omkostninger.

3) Rådet for Den Europæiske Union, intervenient i sagen om genop
tagelse, bærer sine egne omkostninger.

(Personalesag — tjenestemænd — overgang til en anden kate
gori under den tidligere gældende vedtægt — overgangsregler
om indplacering i lønklasse pr. 1. maj 2004 — Europa-Parla
mentets Præsidiums afgørelse af 13. februar 2006 — ændret
indplacering på grundlag af vederlaget til tjenestemænd, der
modtager udligningsgodtgørelse — den gældende multiplika
tionsfaktor — fortabelse af forfremmelsespoint — erstat
ningspåstand)
(2011/C 340/70)

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 20. september
2011 — Saintraint mod Kommissionen
(Sag F-103/06 REV)
(Personalesag — retspleje — begæring om genoptagelse —
artikel 119 i Rettens procesreglement — Rettens afgørelse —
begæring om genoptagelse vedrørende en kendelse om slettelse
efter ophævelse af sagen — retskraft — foreligger ikke —
formalitetsindsigelse rejst ex-officio)

Processprog: fransk
Parter
Sagsøger: Pilar Angé Serrano (Luxembourg, Luxembourg) (ved
advokat É. Boigelot)
Sagsøgt: Europa-Parlamentet (først ved C. Burgos og K. Zejdová,
derefter ved L.G. Knudsen og K. Zejdová, som befuldmægtigede)

(2011/C 340/69)
Processprog: fransk
Parter
Sagsøger: Antoine Saintraint (La Paz, Bolivia) (ved advokaterne S.
Rodrigues, C. Bernard-Glanz og A. Blot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og Berscheid, som
befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske
Union (ved M. Bauer og J. Herrmann, som befuldmægtigede)

Intervenient til støtte for sagsøgte: Rådet for Den Europæiske
Union (først ved M. Simm og I. Šulce, derefter ved K.
Zieleśkiewicz, M. Bauer og J. Monteiro, som befuldmægtigede)

Sagens genstand
Påstand om annullation af Europa-Parlamentets afgørelse om
ændret indplacering af sagsøgeren, som var opført på reservel
isten for en intern udvælgelsesprøve med henblik på overgang
til en anden kategori forud for den nye vedtægts ikrafttræden, til
lønklasse B*6, løntrin 8, i henhold til de mindre favorable
bestemmelser heri — erstatningspåstand.

Konklusion
Sagens genstand

1) Europa-Parlamentet frifindes.

Sagsøgerens begæring om genoptagelse af Personalerettens
kendelse (Første Afdeling) af 16. september 2010 i sag
F-103/06.

2) Hver part bærer sine egne omkostninger.

Konklusion

3) Rådet for Den Europæiske Union, der er intervenient i sagen,
bærer sine egne omkostninger.

1) Begæringen om genoptagelse tages ikke til følge.

2) Den part, der har begæret genoptagelse, betaler Europa-Kommis
sionens omkostninger.

(1) EUT C 69 af 24.3.2007, s. 31.

