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Skarga wniesiona w dniu 8 lutego 2009 r. – Marcuccio 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-11/09) 

(2009/C 90/64) 

Język postępowania: włoski 

Strony 

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawi-
ciel: adwokat G. Cipressa) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji, na której podstawie pozwana 
odrzuca wniosek o zwrot w wysokości 100 % niektórych 
kosztów medycznych, poniesionych przez skarżącego. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej dwa wnioski 
z dnia 27 grudnia 2007 r. dotyczące zwrotu poniesionych 
przez skarżącego kosztów medycznych; 

— w razie potrzeby, stwierdzenie nieważności pisma z dnia 16 
października 2008 r.; 

— tytułem zwrotu kosztów medycznych w wysokości 100 %, 
obciążenie Komisji Europejskiej obowiązkiem zapłaty 
skarżącemu kwoty 356,18 EUR lub kwoty niższej, jeżeli 
Sąd uzna to za prawidłowe i słuszne, wraz z naliczanymi 
od dnia przypadającego pięć miesięcy po dniu, w którym 
obydwa wnioski zostały doręczone ich adresatowi, odset-
kami od tej kwoty w wysokości 10 % z coroczną kapitali-
zacją lub z taką kapitalizacją i takim początkiem terminu 
naliczania odsetek jakie Sąd uzna za słuszne; 

— obciążenie pozwanej kosztami postępowania. 

Skarga wniesiona w dniu 19 lutego 2009 r. – Peláez Jimeno 
przeciwko Parlementowi 

(Sprawa F-13/09) 

(2009/C 90/65) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Josefina Peláez Jimeno (Relegem – Asse, Belgia) 
(przedstawiciel: Casado García-Hirschfeld, adwokat) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego zaszere-
gowującej skarżącą jako urzędnika w okresie próbnym do grupy 

zaszeregowania i stopni niższych od zajmowanych przez nią 
jako pracownik tymczasowy. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z 
dnia 8 lutego 2008 r. o zaszeregowaniu, zgodnie z którą 
skarżąca jako urzędnik w okresie próbnym została zaszere-
gowana do nowej kategorii „AST” grupa zaszeregowania 1, 
stopień 5, co zostało potwierdzone decyzją oddalającą zaża-
lenie przez Sekretarza Generalnego Parlamentu Europej-
skiego; 

— obciążenie Parlamentu europejskiego kosztami postępo-
wania. 

Skarga wniesiona w dniu 20 lutego 2009 r. – Almeida 
Campos i in. przeciwko Radzie 

(Sprawa F-14/09) 

(2009/C 90/66) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Ana Maria Almeida Campos (Bruksela, Belgia) i 
inni (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. 
Louis, E. Marchal) 

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o 
nieawansowaniu skarżących do grupy zaszeregowania AD 12 
w ramach postępowania w sprawie awansów za 2008 r. oraz, w 
razie potrzeby, decyzji wydanych w ramach tego samego postę-
powania o awansowaniu do tej grupy urzędników, których 
nazwiska zamieszczone zostały na liście osób awansowanych, 
opublikowanej w drodze komunikatu do personelu nr 72/08 z 
dnia 21 kwietnia 2008 r. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego o 
nieawansowaniu skarżących do grupy zaszeregowania AD 
12 w ramach postępowania w sprawie awansów za 2008 
r. (sesja 2008) oraz, w razie potrzeby, decyzji wydanych w 
ramach tego samego postępowania o awansowaniu do tej 
grupy urzędników, których nazwiska zamieszczone zostały 
na liście osób awansowanych, opublikowanej w drodze 
komunikatu do personelu nr 72/08 z dnia 21 kwietnia 
2008 r.; 

— obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.
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