
— zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty
100 EUR dziennie, względnie innej, wyższej bądź niższej,
którą Sąd uzna za słuszną, tytułem naprawienia szkody
poniesionej przez skarżącego w wyniku niezniszczenia
dokumentacji, licząc od jutra do dnia rzeczywistego jej
zniszczenia;

— zasądzenie od pozwanej na rzecz skarżącego kwoty
100 EUR dziennie, względnie innej, wyższej bądź niższej,
którą Sąd uzna za słuszną, tytułem naprawienia szkody
poniesionej przez skarżącego w wyniku niezwrócenia mu
rzeczy osobistych, licząc od jutra do dnia dokonania rzeczo-
nego zwrotu;

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 9 stycznia 2009 r. — Putterie-de-
Beukelaer przeciwko Komisji

(Sprawa F-1/09)

(2009/C 55/96)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Françoise Putterie-de-Beukelaer (Bruksela, Belgia)
(przedstawiciel: E. Boigelot, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Uchylenie decyzji w sprawie niedopuszczenia skarżącej do
procedury akredytacji w 2007 r.

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 30 września
2008 r. odrzucającej zażalenie skarżącej w sprawie niedo-
puszczenia jej kandydatury do procedury akredytacji w
2007 r.;

— uchylenie decyzji organu powołującego w sprawie niedo-
puszczalności kandydatury skarżącej do procedury akredy-
tacji z 2007 r.;

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami
postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 19 stycznia 2009 r. — Menghi
przeciwko ENISA

(Sprawa F-2/09)

(2009/C 55/97)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Achille Menghi (Cagliari, Włochy) (przedsta-
wiciel: L. Defalque, adwokat)

Strona pozwana: Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa
Sieci i Informacji

Przedmiot i opis sporu

Uchylenie decyzji o niezawarciu umowy o pracę ze skarżącym
po upływie okresu próbnego a także żądanie odszkodowania za
poniesione straty pieniężne i zadośćuczynienia za poniesiona
krzywdę.

Żądania strony skarżącej

— uchylenie decyzji z dnia 3 października 2008 r. odrzucającej
zażalenie skarżącego w sprawie decyzji organu upoważnio-
nego do zawierania umów o pracę z dnia 14 marca 2008 r.
w przedmiocie niezawarcia umowy ze skarżącym;

— w konsekwencji stwierdzenie nieważności decyzji organu
upoważnionego do zawierania umów o pracę z dnia
14 marca 2008 r. w przedmiocie niezawarcia umowy ze
skarżącym;

— obciążenie organu upoważnionego do zawierania umów o
pracę wypłatą odszkodowania z tytułu poniesionych strat
pieniężnych spowodowanych niezawarciem umowy o pracę
ze skarżącym na okres 3 lat, strat pieniężnych wywołanych
poniesionymi przez skarżącego kosztami badań lekarskich i
zadośćuczynienia z tytułu krzywdy poniesionej przez
mobbing;

— obciążenie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa
Sieci i Informacji kosztami postępowania.

Skarga wniesiona w dniu 16 stycznia 2009 r. — Ridolfi
przeciwko Komisji

(Sprawa F-3/09)

(2009/C 55/98)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Roberto Ridolfi (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel:
adwokat N. Lhoëst)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich
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