
Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza
izba) z dnia 6 grudnia 2007 r. — Marcuccio przeciwko

Komisji

(Sprawa F-40/06) (1)

(Służba publiczna — Urzędnicy — Wniosek o informację o
rzeczach osobistych przesłanych z miejsca zatrudnienia do
miejsca zamieszkania — Umorzenie — Wniosek o odszkodo-

wanie w oczywisty sposób bezzasadny)

(2008/C 22/105)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedsta-
wiciel: V. Messa, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele:
J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy i A. Dal Ferro,
avocat)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności dorozumianej decyzji o oddaleniu
wniosku skarżącego o udostępnienie kopii listu przewozowego
dotyczącego wysyłki jego rzeczy osobistych z Angoli do Włoch
oraz wniosek o zasądzenie odszkodowania.

Sentencja postanowienia

1) Postępowanie zostaje umorzone w przedmiocie wniosku o stwier-
dzenie nieważności.

2) Wniosek o zasądzenie odszkodowania zostaje odrzucony jako oczy-
wiście bezzasadny.

3) L. Marcuccio poniesie koszty własne oraz całość kosztów poniesio-
nych przez Komisję Wspólnot Europejskich.

(1) Dz.U. C 143 z dnia 17.6.2006, str. 37.

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia
19 października 2007 r. — M przeciwko Europejskiej

Agencji Leków (EMEA)

(Sprawa F-23/07) (1)

(Służba Publiczna — Urzędnicy — Niezdolność do pracy —
Komisja ds. niezdolności do pracy — Odmowa powołania —

Oczywista niedopuszczalność)

(2008/C 22/106)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: M (Londyn, Zjednoczone Królestwo) (przedsta-
wiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i E. Marchal, adwokaci)

Strona pozwana: Europejska Agencja Leków (EMEA) (przedstawi-
ciele: V. Salvatore i S. Vanlievendael, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji EMEA z dnia 25 października
2006 r. oddalającej wniosek skarżącego o powołanie komisji ds.
niezdolności do pracy — Żądanie odszkodowania
i zadośćuczynienia.

Sentencja postanowienia

1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna

2) Każda ze stron pokryje własne koszty

(1) Dz.U. C 117 z 26.5.2007, str. 35.

Skarga wniesiona w dniu 28 września 2007 r. — Bernard
przeciwko Europolowi

(Sprawa F-99/07)

(2008/C 22/107)

Język postępowania: niderlandzki

Strony

Strona skarżąca: Marjorie Bernard (Woerden, Niderlandy) (przed-
stawiciel: adwokat P. de Casparis)

Strona pozwana: Europejski Urząd Policji (Europol)

Żądania strony skarżącej

— stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w przedmiocie
zażalenia z dnia 26 czerwca 2007 r., doręczonej skarżącej w
dniu 28 czerwca 2007 r., jak również ocen z dnia 5 lutego
2007 r. i z dnia 25 lipca 2007 r.;

— obciążenie Europolu:

— zapłatą na rzecz skarżącej podwyżki wynagrodzenia
okresowego począwszy od dnia 1 września 2006 r.,
powiększonej o odsetki;

— zapłatą odszkodowania do wysokości 7 500 EUR netto;

— obciążenie Europolu kosztami postępowania, w tym porady
prawnej.

Zarzuty i główne argumenty

Niniejsze postępowanie dotyczy oceny pracy skarżącej w okresie
od dnia 1 września 2005 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. Praca
skarżącej została oceniona na „2”, co odpowiada kwalifikacji
„nie w pełni spełnia wymogi”.
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