
SĄD DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ 

Skarga wniesiona w dniu 27 marca 2009 r. — B przeciwko 
Parlamentowi 

(Sprawa F-26/09) 

(2009/C 153/98) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: B (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat E. 
Boigelot) 

Strona pozwana: Parlament Europejski 

Przedmiot i opis sporu 

Nakazanie Parlamentowi zapłaty stronie skarżącej kwoty 
12 000 EUR tytułem naprawienia odniesionych krzywd, wyni
kających po pierwsze z mobbingu, którego skarżąca jest ofiarą i 
po drugie z braku wewnętrznego dochodzenia administracyj
nego przeprowadzonego przez niezależny organ. 

Żądania strony skarżącej 

— nakazanie Parlamentowi zapłaty stronie skarżącej kwoty 
12 000 EUR tytułem naprawienia szkody (odniesionych 
krzywd, szkód odnoszących się do jej reputacji politycznej 
i kariery oraz szkód dotyczących jej godności i zdrowia) 
poniesionej po pierwsze z powodu mobbingu, którego 
była ofiarą w trakcie zatrudnienia przez Parlament i po 
drugie z powodu braku wewnętrznego dochodzenia admi
nistracyjnego przeprowadzonego przez niezależny organ. 

— obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami postępowa
nia. 

Skarga wniesiona w dniu 7 kwietnia 2009 r. — Časta 
przeciwko Komisji 

(Sprawa F-40/09) 

(2009/C 153/99) 

Język postępowania: czeski 

Strony 

Strona skarżąca: Radek Časta (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: 
adwokat L. Tahotná) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji EPSO o niedo
puszczeniu skarżącego do egzaminów ustnych konkursu otwar
tego EPSO/AD/107/07-LAW ze względu na niedopełnienie 
warunku dotyczącego trzyletniego doświadczenia zdobytego 
na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla. Po drugie, 
zasądzenie od pozwanej zapłaty na rzecz skarżącego odszkodo
wania i zadośćuczynienia z tytułu poniesionej szkody i 
doznanej krzywdy. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego nr 
R/45715/08 z dnia 22 grudnia 2008 r.; 

— zasądzenie od pozwanej zapłaty na rzecz skarżącego z 
tytułu szkody i krzywdy kwoty 20 000 EUR powiększonej 
o odsetki za zwłokę naliczone od dnia 9 czerwca 2008 r. 
do 15. dnia po uzyskaniu przez wyrok powagi rzeczy 
osądzonej; 

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę
powania. 

Skarga wniesiona w dniu 24 kwietnia 2009 r. — Lebdef- 
Caponi przeciwko Komisji 

(Sprawa F-45/09) 

(2009/C 153/100) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Maddalena Lebdef-Caponi (Senningerberg, 
Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich 

Przedmiot i opis sporu 

Stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącej za 
rok 2007. 

Żądania strony skarżącej 

— stwierdzenie nieważności sprawozdania z oceny skarżącej za 
okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 
2007 r.; 

— obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postę
powania.
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